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Kasdabar jaudina politikus
Pasaulinė įvykių savaitė

Praėjusi savaitė tarptautinė 
ie politikoje pasižymėjo dide
liais audrojimais, sukusiais ne 
mažus politinius sūkurius ir 
vertusiais iš pat šaknų „politi 
nius ąžuolus“.

Visų tų audrų centre buvo 
ir dar tebėra

VOKIEČIŲ SUKILIMAS 
PRIEŠ SOVIETINĮ 

REŽIMĄ.
Mitas, kurį kaip muilo bur

bulą pūtė komunistai, — kad 
sovietuose žmonėms tikras ro 
jus, kad darbininkai ten turi 
geriausias sąlygas, — vienu 
akimirksniu trūko ir subliūš
ko. Vokietijoje darbo žmo
nės, o visli pirma patys darbi
ninkai, sukilo prieš tą mitą ir 
nutraukė „sovietinio gerbū
vio“ burbuli: pūtimą. Vokieti
jos darbo žmonės, sukilę prieš 
komunistų sovietinį režimą, vi 
sam pasauliui pasakė, kad

SOVIETINIS REŽIMAS 
, DARBO ŽMONĖMS YRA 

PRAŽŪTIS, 
nes jis yra smurto, teisių atė
mimo, skurdo, vargo, išnaudo 
jimo ir bado režimas. Todėl 
Vokietijos (sovietinės) visi 
darbo žmonės — darbininkai 
ir ūkininkai — kaip vienas su
kilo prieš tą režimą ir parei
kalavo žmoniški} teisių, baisa 
vimo laisvės ir kitų demokrati 
nių sąlygų.

Šis sukilimas prasidėjo so
vietų valdomame Berlyne, bet 
po to nuriedėjo per visą Vo
kietiją — skersai ir išilgai. Jis 
pasireiškė ne tiktai didžiuo
siuose Vokietijos miestuose, k. 
Leipcigas, Drezdenas, Mag- 
denburgas ir daugely kitų, bet 
SUKILIMAS PRIEŠ SOVIE 
TUS BUVO IR KAIMUOSE, 
kurių ūkininkai sudegino kol- 
chozinimo centrą ir reikalavo 
laisvės.

Šis Vokietijos darbo žmonių 
sukilimas tuo reikšmingesnis, 
kad vokiečiai, labai gerai žino 
darni, kad jie išeina į sukilimą 
beginkliai prieš tankais, šarvuo 
čiais ir automatais ginkluotą 
„liaudies policiją“. Bet ir ši, 
daugely (vietų solidarizuoda
ma su sukilėliais, nepaveikė su 
kilusių — atsisakė į juos šau
dyti. Todėl „darbininkų vals
tybės“ — Rusijos kariuomenė 
buvo pašaukta malšinti suki
lusių darbo žmonių ir juos šau 
dė iš kulkosvaidžių, tankų, pa 
trankų ir tankais traiškė be
ginklius darbininkus. Maža ir 
to, kad įbaugintų visus gyven 
tojus, sovietų kariuomenė pa 
naudojo visus „rytų demokra
tijos“ darbininkų „gynimo“ 
metodus —
NUŽUDYTŲ DARBININKŲ 
LAVONUS PRIRIŠĘ PRIE

TANKŲ, VALKIOJO 
GATVĖMIS...

Žinoma, tokiomis sąlygomis, 
kada prieš beginklius žmones 
pastatomi tankai, nesunku juos 
kalinti, kad jie esą pasidavę 
„vakarų provokacijai,“ ir juos 
Šaudyti:

Bet labai būdinga, kad tuo
jau sovietai šoko į nuolaidas 
darbo žmonėms ir tuo patys 
pripažino, kad sukilimas turi 
kaip tiktai tas priežastis, ku
rios sukėlė sukilimą. Todėl- 
bandydami įsiteikti žmonėms, 
sovietai paskelbė jų reikalavi
mų patenkinimą: pradeda grą 
žinti nuosavybes, įmones, grą
žina sukolchozintas žemes, lei 
džia laisvus verslus ir daro ki
tokias lengvatas, būtent —vyk 
do tai, ko žmonės s»vo krau 
jo auka pareikalavo.

Šis Vokietijos darbo žmonių 
sukilimas prieš komunistų vyk 
domą nežmonišką sovietizaci
ją, amžiams pasiliks įrašytas 
istorijon, kaip herojinis pasi
priešinimo žygis prieš gėdin- 
giausį komunistų smurtą.

VISA ŽMONIJA GYVAI 
PERGYVENO ŠIUOS 

ĮVYKIUS,
todėl dėl jų pasisakė visi žymie 
ji žmonės ir valstybių vyrai.

Adenaueris pasakė: — Vi
sos tautos vardu prisiekiu, kad 
mes ligtol nenurimsime, kol 
jūs, pavergtieji, nebūsite lais
vi. Mes jūsų žygių niekad ne 
užmiršime.

Churchillis pasakė, kad su
kilimas parodo, jog reikia eiti 
prie Vokietijos vienybės per 
laisvus visuotinius rinkimus.

Ligšiolinėmis žiniomis rytų 
Vokietijoje yra užmušta apie 
šimtas asmenų ir sužeistų apie 
500, kalėjimuose rusai sukišo 
apie 25.000 vokiečių darbinin 
kų ir ūkininkų.

Darbo partijos atstovų gru
pė kreipėsi į Rusiojs valdžią 
su protestu, kad Rusijos kariuo 
menė neteisėtai malšino vokie
čių sukilimą prieš sovietinį re 
žimą, ir šaudydama darbinin
kus, įžeidė viso pasaulio lais
vas profesines sąjungas.

Antras faktas, kuris kelia 
žmonijos, o ypač tūlų politikų 
nerimą, tai

NESIBAIGIANTIS 
KORĖJOS KARAS.

Dėl jo Indija pirmoji tarėsi 
kreiptis į Jungtines Tautas, 
bet dabar jau apie tai prakal
bėjo ir Did. Britanija. Gen. 
Clark lyg ir praverdamas du
ris, pastebėjo, kad pietinė Ko
rėja yra laisva valstybė, kuri 
turi visas savarankiškumo tei
ses. Kai tuo tarpu Kinija me
ta į frontą didžiausias žmonių 
jėgas, nėra galimybės karą 
baigti.

Painiavoms, kurios kyla dėl 
nesutarimų’ šiaurinės ir pieti
nės Korėjų ir tarp Korėjų ir 
JTO, išaiškinti prez. Eisenho 
weris į Korėją pasiuntė specia 
lų atstovą Robertsoną, kuris 
kalbasi su Korėjos prez. S. 
Rhee.

Trečias dalykas, kuris praei 
tą savaitę sujaudino pasaulį, 
tai yra

D. B. PREMJERO 
CHURCHILLIO LIGA

Churchillis rimtai susirgo. 
Gydytojai teigia, kad jis persi 
dirbęs ir patarė jam visą mė
nesį ilsėtis. Dar blogiau, kad 
ir A.. Edenas, kuris buvo nu
matomas Churchillio pakeitė- 
ju, dar anksčiau už Churchillį 
susirgo ir ligšiol dar nepasitai
sė. Dėl to Anglijoje didelis su 
sirūpinimas. Net sovietų am- 
absadorius dėl Churchillio li
gos pareiškė užuojautą. ..

Churchillio liga privertė 
ATIDĖTI BERMUDŲ 

KONFERENCIJĄ.
O kad ji, kai jau bus galima, 

būtų sėkmingesnė, Anglija pa
siūlė paruošiamąjį pasitarimą, 
kuriam jau pritarė ir Eisenho 
weris. Pasitarimas, kuris tu
rės aptart^ Bermudų, konferen
cijos darbų programą, įvyks 
Londone.

Nemažą sensaciją padarė 
PABĖGĘS LENKŲ LAIVO 
„BATORY“ KAPITONAS 

Cwiklinsky drauge su laivo gy 
dytoju. Tiktai prieš tai Lenki 
jos komvaldžia pasigyrė šituo 
laivu r pagyirė jo įgulą... Pa 
bėgęs „Batory“ kapitonas pa 

prašė Anglijoj prieglaudos ir 
ją gavo. Jis pasakoja, kad Len 
kijoje nėra gyvenimo, auga 
skurdas, o žmonės laukia nau
jų laikų ir politinių permainų.

— Vergų darbo tyrimo ko
misija įteikė JTO raportą, ku
riame konstatuoja, kad vergų 
darbo faktų daugiausia rasta 
Rusijoje ir jos pavergtuose 
kraštuose, kur veikia koncen
tracijos stovyklos, taikomos ne 
tiktai politiniam žmonių perse 
kiojimui, bet ir nemokamai dar 
bo jėgai verbuoti. Yra faktų 
ir Portugalioj. Siamo ir Mala 
jų įstatymai taip pat gali būti 
taip interpretuojami. Pietų 
Afrikoje yra priverčiamojo dar 
bo faktų. Bet iš 24 ištirtų vals 
tybių, Rusijoje yra baisiausia 
būsena.

— Rytinėje Vokietioje dar
bininkų protesto streikai preiš 
sovietinį režimą dar tebesitę
sia. Transportas taip pat su
trikęs dėl streikų.

—• Pakistanui JAV paauko
jo 1 milioną tonų kviečių, nes 
dėl sausrų ji turi mitybos sun 
kūmų.

— Suomijoje kabineto kri
zė.

— Vokietijoje tebeveikia ap 
gulos stovis.

— Trumanas sako, kad Vo
kietijos darbo žmoniii sukili
mas prieš komunistinį vergi
jos režimą yra demokratinės 
veiklos vaisius.

— Sovietuose duona pa
brango 65 proc., pienas — 200 
proc., mėsa 45 proc.

— 3 vakarų komisarai ru
sams įteikė vienokio turinio no 
tą, kurioje reikalaujama atsta
tyti normalią tvarką ir susisie 
kimą.

— Adenaueris pareiškė, 
kad jeigu ne Rusijos tankai, 
tai Vokietijos darbininkai ryti 
nėję Vokietijoje būtų padarę 
reikalingą tvarką.

— De Gaspari pavesta su
daryti Italijos kabinetas.

— Laniel suformavo Pran
cūzijos ministerių kabinetą.

— Sacharoje rasti dideli mi 
neraliniai turtai —metalai, naf 
ta ir tt.

— Užmuštųjų Berlyne lai
dotuvėse dalyvavo 50.000 žmo 
nių minia.

-— Sukilėliai ryt. Berlyne 
atidarė kalėjimą ir paleido ka
linius.

— Lenkų karo dalinys Fler- 
litze atsisakė šaudyti į sukilė
lius vokiečius.

— Danai „visko pertekusiai 
sovietijai“ pasižadėjo pristaty 
ti 6.000 tonų sviesto. Ko gi 
jie perka sviestą iš „badaujan 
čios“ Danijos, jeigu visko tu
ri?

ŠIŲ METŲ PABAIGOJE KA 
NADOS GYVENTOJŲ SKAI 

ČIUS PASIEKS 15 MIL.
Kanados gyventojų skaičius 

gali pasiekti 15 mil. šių metų 
pabaigoje.

Gyventojų skaičius buvo ko 
vo mėn. 1 d. 14.692.000. Tai 
buvo 68.000 padidęiįmas tri
jų mėn. laikotarpyje nuo perei 
tų metų gruodžio mėn. 1d. ir 
376.000 pakilimas nuo pereiti} 
metų kovo mėn. 1 d., pranešė 
Statistikos Biuras savo trijų 
mėnesiu pranešime. (CS).

110 METŲ PYPKORĖ
Detroit. — Negrė Mary 

King‘ienė, 110 metų amžiaus, 
minėjo savo gimtadienį, rūky
dama pypkę ir stebėdama te
levizijos programą.

KANADOS IR AMERIKOS ŠVENTĖS

Šią savaitę sutampa Kana
dos ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių valstybinės šventės 
— Kanados vad. Domini 
jos Diena yra liepos 1 dieną 
ir Jungtinių Amerikos Valsty
bių — liepos 4 dieną.

Kanada yra auganti ir labai 
daug žadanti valstybė. Ameri 
ka gi jau yra labai išaugusi, 
bet taip pat nepasiekusi savo 
išsivystymo ribos ir yra taip 
pat daug žadanti dar jauna 
valstybė.

Lietuviai šioms valstybėms 
yra daugiausia dėkingi h- dau
giausia joms jaučia simpatijų. 
Čia yra laisvės humaniškumo 
ir Žmogaus Teisių lopšys. Šios 
valstybės gina tiesos, teisės ir 
teisėtumo principus ir nepri
pažįsta viešpatavimo fizinės jė 
gos bei smurto. Čia yra suda

Žinios iš VLIK’o
VLIKo pirmininkas prela

tas M. Krupavičius ir Vykdo
mosios Tarybos pirmininkas 
prof. K. Zaikauskas yra išvy
kę į Romą tartis su Diplomatų 
Šefu St. Lozoraičiu dėl VLIKo 
ir Diplomatų veiklos suderini
mo.

Visai paaiškėjo, kad Mažlie- 
tuvių rezistencijos komitetas 
Mažosios Lietuvos lietuvių ats 
tovu į VLIKą paskyrė Mažo
sios Lietuvos Tarybos pirmi
ninką Erdmoną Simonaitį ir jo

LIETUVIŲ DALYVAVI MAS BRITŲ KARALIENES 
ELZBIETOS II KARŪNAVIME

Lietuvos Ministeris Londo
ne B. K. Balutis, prieš karūna 
cijai įvykstant, diplomatiniu ke 
liu pasiuntė sveikinimą Kara
lienei Elzbietai II Lietuvos 
Diplomatijos Šefo, taipogi VLI 
ko ir savo bei savo kolegų 
vardu. B. K. Balutis buvo pa
kviestas į karūnacijos West
minster Katedroje iškilmes dip 
lomatams skirtoje vietoje.

P. F. Žadeikis, Lietuvos Mi 
nisteris Washingtone, nuora
šą p. Balučio puikios notos 
įteikė Britų Ambasadoriui Sir 
Roger Makins ir dalyvavo Wa 
shingtono Katedroje drauge 
su savo šeima, o vakare buvo 
nuvykę į Britų Ambasadoriaus

Maskva prašo Lietuvos 
paramos...

RAŠO NL BENDRADARB IS IŠ EUROPOS.
Birželio 18 d. Maskvos ra

dijas paskelbė žinutę, kad Lie 
tuvos komunistų partijos CK 
kritikavo Lietuvos TSR Mi 
nistrų Tarybą dėl jos

„didelių apsileidimų ir 
klaidų”.

LTSR — tokiomis raidėmis 
dabar išreiškiamas mūsų tė 
vynės vardas — Ministrų Ta 
ryba esanti „nukrypusi nuo 
Lenino-Stalino politikos“, nes 
ji neįtraukusi tautinių gru
pių į respublikos vadovavau 
mą. Taip pat ir kolektyvinių 
ūkių (kolchozų) konsolidavi
mas esąs nepavykęs.

Ši žinutė dar sykį parodo 
pasaulio viešumai bolševisti- 
nės oligarchijos nepajėgumą 
palaužti laisvės trokštančios 
tautos pasipriešinimą. KlaįF 
dingą būtų šį Lietuvos ko- 
munsitų partijos žygį inter
pretuoti vien tiktai Maskvos 
dignitorių vidaus kovų išdava 
ir lyginti jį su neseniai įvy
kusiu Ukrainos komunistų 
partijos gen. sekretoriaus 
Melnikov'o nušalinimu, kaip 

rytos geriausios ekonominio 
žmogaus gerbūvio bei civiliza
cinio patogumo sąlygos.

Kas ypač svarbu pabrėžti, 
čia humaniškumo ir teisėtumo 
principai neaukojami medžia
ginio išskaičiavimo bizniui.

Tai yra tie duomenys, kurie 
traukė Į šias šalis naujus atei
vius. Tai yra tie augšti savu
mai, kurie mums natūraliai 
diktuoja pasakymą — Antroji 
tėvynė. Tai yra tos, pagaliau, 
šalys, iš kurių ir ateityje mes 
laukiame daugiausia. Ir pasi
tikime, nes niekas kitas taip 
tiesiai negina žmonijai bran
gių principų.

Todėl, mūsų naujoms Tėvy 
nėms, Kanadai ir Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms mes lin 
kime visokeriopos sėkmės ir ii 
giausių metų!

pavaduotoju VT narį p. Gelži- 
nį.

Tikimasi, kad VLIKas, ga
vęs veiklių ir energingų narių, 
be to, atstovavimą visos Mažo 
sios Lietuvos, — įgaus naujų 
impuslų ir pareikš daugiausia 
vieksmingumo.

Ryšium su Kremliaus nauja 
„taikos ofenzyva“ ir Churchil 
lio iškėlimu naujojo „rytų Lo
carno“, — VLIKe didelis su- 
širūpinimas.

„Garden Party“ karūnacijos 
proga.

Be to, Britų Ambasadorius 
atsiuntė sekančio turinio laiš
ką, adresuotą Ponui P. Žadei
kiai, Lietuvos Nepaprastam Pa 
siuntiniui ir Įgaliotam Minist
rui, Washingtone, D. C.:

„Fler Majesty's Ambasador 
for the United Kingdom has 
received with pleasure the co
py of the communication addre 
ssed to Her Majesty's Princi
pal Secretary of State for Fo
reign Affaire by the Envoy 
Extraordinary and Minister 
Plenipotentiary in London of 
Lithuania on the occassion of 
the Coronation of Iler Majes
ty Queen Elizabeth II“.

tai daro Londono politiniai 
sluogsniai. Lietuvos komu
nistai neturi reikšmės vadina 
moj visasąjunginėj komunis
tų partijoj.

Taip, kaip Berlyno darbi
ninkai demonstravo savo lais 
vės troškimą, aplaistydami 
krauju rusų tankų vikšrus, 
taip

lietuvių tauta jau 8 metai 
aukoja

geriausių tautos sūnų ir dūk 
tcrų gyvybes nenorėdama pa 
siduoti bizantizmo peršamai 
vergystei.

Žinoma, „tautinių grupių’’ 
įtraukimas į „respublikos va
dovavimą“ nepakeis iš esmės 
nei rusų priespaudos, nei eko 
nominio skurdo. Mums ta
čiau čia tenka nedviprasmiš
kai pabrėžti, kad 8 metų vi
siškai nuo pasaulio atskirtos, 

savo pačios likimui palik
tos tautos ryžtas, priver
tė Maskvą prisipažinti ve 
dus „klaidingą politiką“.
Ši žinia, drauge su kitais 

(Įvykiais satelitiniuose kraši-1

Kun. R. Šakalys.
Pranciškonas kun. Raiaelis 

Šakalys, praėjusį sekmadienį 
turėjęs AV bažnyčioje primi
cijas, yra gimęs Kavarske, Uk 
mergės ap., Lietuvoje 1926 m. 
sausio 11d. Mokėsi Ukmergės 
gimnazijoje ir Vokietijoje. 
1947 m. atvyko į Kanadą kaip 
DP ir čia miškuose atliko su
tartį. Po to įstojo Pranciško
nų vienuolynan, kame ir lankė 
kunigų seminariją Montrealy, 
Rosemounte. Prieš kurį laiką 
įšventintas kunigu, o brželio 
28 d. Aušros Vartų bažnyčio
je turėjo primicijas.

Foto V. Juknevičiaus.

MALONIAM SKAITYTOJŲ 
DĖMESIUI

Sekantis „Nepriklausomos 
Lietuvos“ numeris išeis liepos 
15 dieną, nes N L darbininkai 
turės vieną savaitę atostogų ir 
liepos 8 dieną laikraštis neišeis, 

tuose, yra reikšminga ypač 
šiuo metu, kada vakarų pa
saulis ruošiasi įvairiems appe- 
asetment'ams ir nuolaidoms. 
„Rytų Locarno", jei naudo
sime jau spėjusį įsipilietinti 
šį terminą Vakarų kapitulia
cijai Rytams pavadinti,

būtų tik brutalus parda
vimas giljotinai laisvės 

trokštančių milionų, 
akd patiems dar trumpą lai
ką augštesniu gyvenimo stan 
dartu pasidžiaugus. Kas 
trokšta „bet kuria kaina“ tai 
kos su rusais okupuotų kraš
tų sąskaita, tas faktinai skel
bia karą prispaustiesiems ir 
pavergtiesiems.

Ar Jūs siekiate šito? — 
klausiame mes visų „Rytų 
Locarno" šalininkų. Argi ne
suprantate, kad, kaip Salvator 
de Madrjaga sako, „tik tam 
faktui, kad šitas vakarų avan 
gardas rytuose dėl mūsų mirš 
ta, mes dalinai turime būti 
dėkfingi, kp.d „geležinė už
danga“ nenusileido ant Prancū 
zijos Atlanto pakraščių ir 
kad mums dar leista gyventi 
„šioje“ palaimintoje pasaulio 
dalyje“. Argi nematote, kad 
paskutinius šunis ir arklius, 
stepių vilkams atidavus, ne
bus kas Jūsų namus saugotų, 
kas nuo jų išvežtų. Kur bėg 
site, kur pasidėsite, kada ste 
pių vilkas atsipūtęs ir oku
puotų kraštų pasipriešinimą 
palaužęs, įsigeis pasmaguriau 
ti vakarų kurapkos desertu?

Red. past. „Tautinių gru
pių“ įtraukimo reikalavimas, 
yra reikalavimas stipriau Lie 
tuvą rusinti ir nuvertinti. Tai 
reikalavimas visą valdymą ab 
soliučiai perduoti okupantui 
„tautinėms grupėms“ — ru
sams, na ir kitų tautų, bet 
tik paėmus iš lietuvių, kas dar 
ligšiol buvo užsilikę — visą 
valdymą. Po to seks ir Lietu 
vos vardo panaikinimas, kaip 
tas atsitiko su Krymo ir kito
mis „respublikomis“.
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Plačiau, giliau, greičiau!
Minėjome jau 12-tas masi 

nių Pabaltijo tautų trėmimo 
sukaktuves; netrukus minė
sime VLIKo dešimtmetį. Lai 
kas bėga. Ir tokio fakto aki 
vaizdoje, norisi save ir visus 
tautiečius paklausti: o ką gi 
gera per tą laiką esame pada 
rę, ką reikšmingo ar bent po
zityvaus esame nuveikę?

Lietuvos byla tarptautine 
prasme daugiau eina, „neišven 
giamosios įvykių raidos valia“, 
negu mūsų pačių iniciatyva, 
darbu ir pastangomis. Nors 
šioje srity yra mūsų pastan
gų — veiksnių „atskirų orga
nizacijų ir pavienių tau
tiečių, — tačiau bendroje si
tuacijoje vis dėlto daugiau
sia „liikmo nulemta“.

Kuo ir kaip mes esame pa
siruošę ateičiai? 
klausimas 
je“. (Kas 
jas žino?) 
kaimynais 1 
ko laukia“, 
patį galima būtų pasakyti ir 
apie kaimynus. Bet jų pozi
cijos visada buvo aiškios — 
jie numato grobti, jeigu tik
tai susidarys kokios nors tam 
sąlygos. Mums gi tenka gin
tis. Tai yra daug sunkesnė 
būsena. Bet ar mes bent nu 
matome kokias „Mažino“ li
nijas?

Mes, kaip atrodo, lyg „lau
kiame giedros prie jūros“. 
Galimas dalykas, kad tuo spe 
kuliuoja ir mūsų kaimynai. 
Jie nenori „angažuotis“. Jie 
daugiau linkę ir pasitiki fizi
ne jėga. Gal jiems ir gerai, 
kad mes nesirūpiname gauti 
iš jų „užsiangažavimų“. Bet 
ar mums tas naudinga? Atro 
do, kad būtų prasminga kreip 
ti dėmesys į tas vietas, iš kur 
tyko pavojus. Atrodo, yra 
prasminga būti veikliems — 
rūpintis, svarstyti, klabinti. 
Nes niekas to be mūsų nepa 
darys. Už tą mes būsime at 
sakingi ir prieš tautą ir prieš 
valstybę.

Jeigiu žvelgsime regiona- 
liu akiračiu, tai taip pat tu
rėsime pasakyti, kad ir čia 
reikalai „stovi vietoje”.

Štai, kad ir mūsų reikalai 
Kanadoje. Va, ateina federa- 
hniai Kanados rinkimai. Su
prantama, kad tokiu metu pa 
sireiškia susidomėjimas ir va
dinamomis „tautinėmis mažu 
momis“. Vienas kitas parti
jų atstovas jau bando kon
taktus. Natūralu, kad, anot 
patarlės, „manus manum la- 
vat" — ir mes galėtume bent 
šį tą laimėti. O mes juk tu
rime labai daug reikalų, 
rime reikalų tarptautinio 
būdžio ir turime grynai 
nadinių reikalų.

Ne mes vieni jų turime, — 
jų turiį ir mūsų artimiausi 
kaimynai latviai ir estai, jų 
turi ir ukrainiečiai, ir veng
rai, ir lenkai, ir kitos tautos, 
kurios yra toje pačioje padėty 
ir neturi savo atstovų federa- 
liniame Kanados parlamente. 
Taigi, jeigu mes drauge veik 
tume, neabejotinai daug ką 
galėtume laimėti.

O mums neabejoįyiai rei
kia daug ko, ką mes turėtu
me turėti, bet neturime todėl, 
kad neprašome, nereikalauja
me. Nereikalaujame gi todėl,

Mūsų sienų 
„tebestovi vieto- 

ką pasaulyje apie 
Mūsų santykių su 

klausimai dar „kaž 
Tiesa, beveik tą

Tu-
po- 
ka-

kasd mes toje padėty, kurioje 
dabar esame, reiaklauti nei ne 
galime. Mes padalyti, iš
barstyti, suskirstyti, ir nesu
darome jokios jėgos. Iš mū
sų tiktai nesunku paprašyti 
balsus atiduoti. Ir daugiau 
nieko. Net ir ačiū niekas už 
tai nepasako.

Žinoma, kažinko mes ir ne
prašytume ir nereikalautume, 
bet visdėlto — yra dalykų, 
kurie labai verti dėmesio. Sa
kysime, jeigu mes bent vie 
ną atstovą turėtume parle- 
mente, — jis daug galėtų pa
daryti ir mūsų, ne tiktai visos 
Kanados, naudai. Už mūsų 
balsus iš tūlo atstovo mes ga
lėtume gauti paramą, bept 
pasisakymus, kai parlamente 
kyla tarptautiniai klausimai ir 
jie paliečia mūsų tėvynių li
kimą. O ir vetoje — mūsų 
visokių profesinių teisių, mū
sų tautinių reikalų klausimai, 
mūsų reikalams tūlų galimų 
biudžetinių duomenų išspren
dimas ir tt. Šių ir dar dau
gelio kitų reikalų sąrašas gali 
būti toli pratęstas, jeigu tik
tai kas nors tuo rūpintųsi. De 
je, niekas nesirūpina.

Jeigu yra tiesa, kad vieny
bėje — galybė“, tai mes tos 
tiesos nenorime suprasti ir pa 
gal ją negyvename ir nevei
kiame. O jau daug gražaus 
laiko nutekėjo be jokios mums 
naudos. Liūdniau, kad ir ga 
lo tam nematyti.

Kai priėji tūlą laiką buvo iš 
keltas Laisvės Talkos klausi 
mas, pasigirdo keistų atgar
sių: bijoma partijų (gal pri- 
sibijoma, 
nenukonkuruotų 
organizacijų 
judėkime, - 
pelkėje ir pasileika“...

Manding, reikia branginti 
ir organizacijas, ir partijas, ir 
pavienius asmenis bei jų ini 
ciatyvą. Nes nieko neveiki
mas,, stagnacija—neša mirtį.

Dėl to norisi pasakyti: į 
gyvuosius reikalus žiūrėkime 
plačau, giliau ir veikime grei
čiau. Nes kiekviena praėjusi 
be veiksmo minutė yra tikras 
nuostolis, — anot amerikonų: 
„time is money“.

Tuč tuojau reikia artimiau 
siems kaimynams — estams, 
latviams ir lietuviams — vi
sose kolonijose, kur tiktai jų 
yra, sudaryti Baltų Federaci
jų skyrius, kurie galėtų, se
kančiu etapu, eiti į kontaktą 
su kitomis tautomis iš mažu
mų tarpo — ukęainiečiais, 
vengrais, gudais, lenkais, ru
sais ir tt. Visi jie turėtų su
daryti politinius susibūrimus 
— tautybių tarybas, ar ko
mitetus, ar dar kokiu vardu 
organizacijas, kurios aptartų 

■ mūsų visų tautoms bendrus 
reikalus, nustatytų siekius, su 
darytų veikimo planą ir veik 
tų tų bendrųjų mūsų interesų 
bei siekimų labui. Tiktai su
darę jėgą, būdami vienybėje 
dėl bendrųjų reikalų ir vienin 
gai veikdami galėsime daur 
giau laimėti. Tada su mumis 
ir didžiumos skaitysis. Tada 
netuščiomis rankomis galėsi
me ir su kitais kalbėtis. Ir 
bus naudos.

Plačiau ir giliau žiūrėkime 
į reikalus ir skubiau veikime.

J. Kardelis.

kad turimosios kas 
. .), bijoma 
Atseit — ne 

tegul „vežimas

Rodney, Ont. vietos KLB, liepos 12 d. ruošia riaujai 
įrengtoje aikštėje didelę ir linksmą

GEGUŽINĘ.
Grieš iš Londono lenkų džiazas. Pradžia 3 vai. pp.
Važiuoti plentu iš Rodney į West Lome ir už 0,5 ml. 
sukti kairėn į pirmą miškelį (St. Zavackio farmoj).

Rengėjai.

V. Skirgaila
K. Baronas .........
P. Januška ....
J. J. Juškaitis . . .
J. Skaržinskas
E. Gumbelevičius
J. G. Skaistys . ..
J. Šarapnickas . .
K. Prielgauskas
O. Indrelienė . . .
A. Gerdžiūnas . . .
L. Gudas ..............
J. Janulaitis.........
E. Smilgis ... .
A. Kuolas ..........
K. Andruškevčius
J. Beržinskas
F. Gurklis .........
K. Gudžiūnas . .
J. Pleinys..............
P. Januševičius. . .
S. Pranckūnas . . .
R. Bagdonas
S. Prapuolenytė
J. Parojus ..............
A. Kojelaitis
K. Bungarda ....

DUOMENYS TAŠKAIS.

221 B. Mozūras ..................... 15
216 J. Šalavejus..................... 14
110% S. Kasparas ..................... 13%
101% S. Noreika......................... 13
95 B. Laugalys..................... 12%
93 S. Dalius .......................... 10
90% J. Laknickas.................... 10
87 J. Masionis ..................... 10
ny2 S. Paulauskas ................ 7
72 J. Puniška ..................... 5%
69 P. Šimelaitis ................. 5
63 S. Bakšys ......................... 5
53% H. Adamonis.................... 5
46% J. Trumpa .................... 5
45 A. Frenzelis ................ 3
37 Visiems platintojams dide-
35 lis ir nuoširdus ačiū! Įvairio-
32 se lietuvių kolonijose musų
30 mieli bendradarbiai, aukodami
30 laiką, darbą ir rūpesčius, dirba
28 didelį kultūros, tautai labai

$

$

25
20
19

TABAKO ŪKIAI PARDAVIMUI

4.000 įmokėti. 140 akrų žemės su 23 akrais pasodintu 
tabaku, traktorius ir visos mašinos. Rimta prie
žastis pardavimui. Kaina $ 46.500 su visu derliu.

7.000 įmokėti. 60 akrų žemės su 15 akrų pasodintu ta
baku, gerai įrengtas ūkis. Nori skubiai parduoti 
dėl ligos. Kaina su viskuo $ 20.000.

Kreiptis pas

CHARLES POCIUS
REAL ESTATE BROKER

T ill sonbur g, Ont. Tel. 8293.

17
15

svarbų, darbą. Jų pasiaukoji
mas lietuviškai spaudai neša ne 
palyginamai didesnę naudą, ne 
gu vien laikraščio palaikymas. 
Ir tai yra neįvertinama. Ačiū!

NL.

KANADOS DOMINIJOS DIENA
tradiciniais fejerwerkais, bet 
Po to turime Viktorijos Die
ną, arba Imperijos Dieną, kaip 
ji taipogi vadinama, gegužės 
mėn. 24 d., kuri pasižymi savo 
nulėmė tų mūšių likimą, ir pra
kuri laiko bėgyje ir britiškos 
tautų šeimos pasikeitime yra 
praradusi šiek tiek savo svar
bumo. Tada turima Dominijos 
Dieną, liepos mėn. 1 d., kuri, 
kaip galvojama, turėtų būti di 
džiausią patriotinė diena me
tuose. Tačiau dar nėra nu
spręsta, ar ta diena turėtų būti 
vadinama „Dominion Day" ar
ba „Canada Day". (CS).

CNR MUZIEJINIS 
TRAUKINYS

Mayor Calmillien Houude 
neseniai Montrealyje oficialiai 
atidarė Canadian National Rail 
ways muziejinį traukinį, ku
ris bus rodomas viso^ Kana
doje ir kai kuriose Jungt. Vals 
tybių srityse.

Jis turi tris senų laikų gar
vežius, keliautojų vagoną, iš 
1860 metų, valgomąjį iš 1875 
m., miegamąjį iš 1890 ir tris 
bagažinius vagonus iš 19-to am 
žiaus. Visi dalykai turi jau ats

Kaųada švęs savo 86-tą gina 
tadienį liepos mėn. 1 d. Tą die 
ną, 1867 metais, susiformavo 
Britų Šiaurės Amerikos Akto 
sąlygomis suvienyta Kanada. 
Jos sienos pradžioje nesiekė 
„nuo jūros iki jūros“, kaip tai 
dabar yra, bet visos britiškos 
provincijos šiaurinėje Ameriko 
je buvo pirmą kartą sujungtos 
vienos vyriausybės žinioje ir 
nauja valstybė buvo sukurta.

Palyginus su Europos vals
tybėmis, arba net su Jungt. 
Valstybėmis, Kanada yra dar 
savo jaunystėje, nes 86 nėra 
ištiktųjų dar didelis amžius. 
Turima mažiausiai 25.000 ka
nadiečių, kurie dar gyvųjų tar 
paveldėjimoirteisių svarbumas, 
nis už savo krašto.

Ir jei esame jauni, mes paly 
ginamai nemėgstame pade
monstruoti šią sukaktį. Ameri
kiečiai, kurių krašto gimtadie
nis yra liepos mėn. 4 d. ir daž
niausiai toje pačioje savaitėje, 
daug jausmingiau atsiliepia į 
šį įvykį, negu kanadiečiai.

Visų pirma turime Pilietybės 
Dieną gegužės pradžioje, kada
kanadiečiams primenama savo kirai savo muzėjinę vertę.(CS)

ŠALPOS FONDAS, 
pradėdamas veiklą, nutarė 
pasiųsti už 1000 dolerių Vo
kietijoj vargstantiems tau tie 
čiams 13.000 sv. cukraus, ku
rio svaras Vokietijoj kainuo
ja 16 cnt. Pasiuntimo trans- 
nortas nekaštuoja. Be to, ša
lia Vokietijoj likusių tautie
čių šalpos, nutarė išlaikyti V. 
Vokietijoj esamas pradž. mo 
kyklas. Tiems tikslams Š. 
Fondo apyl. komitetai jau pra 
dėjo siųsti pinigus. Jau gau 
ta iš Toronto 320 dol. iš Ha
miltono 200 dol., iš Windso-

ro 100 dol. Be to, gaunama 
aukų betarpiai iš privačių as
menų.

Vajus cukrui numatomas 
dar kelioms savaitėms pratęs
ti ir pasiųsti didesnį kiekį cuk 
raus. Manoma, kad Kana
dos lietuviai gyvai tą vajų pa 
rems.

Šalpos Fondui pinigus siųs 
ti čekiais ar „money order“ 
202 St. Clarens Ave, Toron
to.

Šalpos Fondo C. Komitetas.

NAUJA LKB WELLANDO APYLINKĖS VALDYBA.
Birželio 7 d. įvyko Wellan 

do apylinkės lietuvių susirin
kimas, kuriame be svarstytų 
klausimų buvo ir apylinkės 
valdybos rinkimas. Išrinktie 
ji į valdybą pareigomis pasi
skirstė sekančiai: pirm. Juo
zas Blužas, vicep. Pranas Nai 
duškevičius, kac. Vincas Mar
kūnas, Meno, šalpos reikal. 
Mikas Balčiūnas, sekr. Kazys 
Stankevičius. Nariais liko: 
Antanas Kalvaitis, Antanas 
Stankevičius ir Bronius Jac
kevičius.

Naujoji valdyba pagal K. 
L. B. Šalpos Fondo Centro 
Komiteto aplinkraštį, vargs
tantiems tautiečiams Vokieti
joje šelpti, viešos rinkliavos 
iki birželio 24 dienos nebesu
spėjus! padaryti, kreipėsi į 
Wellande veikiančias organi
zacijas prašydama paskirti 
tam reikalui auką iš savo ka
sų. Buvo kreiptasi į: Wellan
do ir apylinkės scenos mėgėjų 
būrelį, K. L. Tautinės S-gos 
Wellando skyrių ir Wellando 
ir apylinkės medžiotojų, meš
keriotoju klubą „Lituanica“.

Reikalo svarbą suprasto ir 
į apylinkės v-bos prašymą at
siliepė paaukodamos po 10.00 
dolerių sekančios organizaci
jos: Wellando ir apylinkės 
scenos mėgėjų būrelįs ir Wel

lando ir apylinkės medžioto
jų ir meš. klubas „Lituanica“. 
Šioms organizacijoms apyl. 
v-ba taria nuoširdų ačiū.

Apyl. v-ba iš savy kasos 
tam reikalui paskyrė 20.00 
dolerių ir pinigus, viso 40 do 
lerių ^pasiuntė K. L. B. Šal
pos Fondo Centro Komitetui.

Apyl. v-ba, buvusiai valdy
bai, dirbusiai nors ne ilgą, lai
ką, bet padariusiai labai daug, 
už nuveiktus darbus nuošir
džiai dėkoja.
K. L. B. Wellando apyl. v-ba.

Bus minėjimas.
Liepos 5 d. K. L. B. Wel

lando apyl. v-ba ruošia liūd
nųjų birželio 14—15 dienų mi 
nėjimą. Minėjimas įvyks St. 
Marys's bažnyčios rūsyje, 
kur laikomos Wellando ir apy 
linkės lietuviams pamaldos.

Minėjimas prasidės pamal
domis už nužudytus bei iš
tremtus į Sibirą lietuvius.

Po pamaldų p. V. Morkū
no paskaita ir p. Dr. Naiduš- 
kevičiaus savanorių - kūrėjų 
vardu žodis. Taip pat bus ir 
meninė dalis: p. A. Skaistienės 
montažas, kurį atliks Wellan 
do ir apylinkės scenos mėgė
jų būrelis.

Kviečiame visus ko skaitliu 
giausiai minėjime dalyvauti.

KLB Wellando apyl. v-ba.

MOKSLO METŲ UŽ BAIGIMAS HAMILTONE.
reikalu įvyko posėdis, kuria
me dalyvavo: kun. dr. J. Ta- 
darauskas, St. Bakšys, K. MeŠ 
kauskas, J. Giedraitis, J. Mik 
šys, J. Kšivickis ir St. Dalius. 
Šiame posėdyje ir buvo nu
spręsta mokyklai nupirkti do
vanų — lietuviškų knygų už 
66 dol. ir taip pat nagrinėtas 
lėšų klausimas mokyklą fi
nansiškai nutarė paremti: Ha
miltono lietuvių parapija 200 
dol., KLB Hamiltono valdyba 
25 dol., šalpos Fondo Hamil
tono vald. 25 dol., Tautos Fon 
do Hamiltono sk. 2 5dol.

Šiemet posėdyje iškilo ir mo 
kyklos priklausymo klausimas. 
Mokykla įkurta parapijos kle 
bono kun. dr. J. Tadarausko 
pastangomis, daugiausiai ir pa
rapijos remiama. Tautos Fon 
do atstovas St. Bakšys pasisa
ko už tai, kad mokykla plikiau 
sytų ir toliau parapijai, kai tuo 
tarpu Hamiltono parapijos kle 
bonas už tai, kad Bendruome
nės valdybai, kadangi mokyk- 
ląlanko ne vien tik katalikų vai 
kai, tačiau pasisako už toli
mesnį mokyklos rėmimą, Šal- 

< pos Fondo atstovas J. Giedrai

Mokykla yra toji jaunimo 
auklėjimo vieta, kurioje bręsta 
ii formuojasi atžalyno siela 
ateities gyvenimui. Tad ne
nuostabu, kad kiekviena tau
ta ar valstybė stengiasi išplės 
ti kuo labjausiai mokyklų tink 
lą, suteikdama pažinimo gali
mybę būsimiems piliečiams.

Dar didesni ir kilnesni tiks 
lai yra mūsų tremties ir emi
gracijos mokyklų: jaunimas 
apsuptas svetimųjų jūros, yra 
lengvai palenkiamas tai vienon 
tai kiton pusėn. Tad galime 
drąsiai tvirtinti, kad šeštadie
nio mokyklos yra tikros mūsų 
kultūros ir tradicijų tvirtovės, 
kuriose auga su tikra lietuviš
ka širdimi ir meile savo tautai 
jaunoji karta.

Ir šeštadienio, vysk. M. Va 
lančiaus vardo, Hamiltono mo 
kykla yra tos rūšies židinys. 
Šiemet mokyklą lankė 118 mo
kinių, (didžiausias skaičius Ka 
nadoje), kurių daugumas neat 
simindami arba net negimę 
Lietuvoje, pažįsta savo Tėvy
nę ir myli ją, kaip tikrą moti
ną. _____________ ______

Hamiltono lietuviai džiaugė įis, taip pat pasisako1 už Bend 
si birželio 20 d. per mokslo me ruomenę. J. Mikšys pareiškia, 
tų užbaigimo proga iškilmingą kad gį klausima išspręs KLB 
aktą, žiūrėdami j tą jaunąją lie, Krašto Valdyba.

Be to, šiame posėdyje, taip 
pat nutarta įteikti visiems mo
kytojams už jų darbą po 30 dol. 
piniginę dovaną ir mokyklos 
vedėjui 50,—. Kbr.

GRAŽUS SEKMADIENIO
oras į KLB Hamiltono valdy
bos gegužinę sutraukė per 400 
tautiečių.

PIRMAS POLIO
paralyžiaus susirgimas Hamil 
tone užregistruotas birželio 
22 d. Jo auka tapo 7 metų mer 
gaitė. u

HAMILTONĄ PASIEKĖ
dideli karščiai. Pirmą vasaros 
dieną, t. y. birželio mėn. 22 d. 
užregstruota 94 laipsniai F.

SUNKI VIDURIŲ 
operacija padaryta K. Priel- 
gauskui, pažįstantiems Hamil
tone jį kaip „Dėdė Klimutis“. 
Po 3-jų savaičių ligonis jau gy 
dosi namuose.

Pereitą savaitę apendicito 
priepuolį turėjo ir Šalpos Fon
do Ko miteto narė J. Kazlaus
kienė.

Abiems ligoniams linkime 
greitos sveikatos. Kbr. ....

PAMALDOS HAMILTONO 
LIETUVIŲ

parapijos bažnyčioje vyksta 
kiekvieną sekmadienį 9 vai. ir 
suma 11 vai. ryto.

B-NĖS NARIO MOKESČIO 
RINKIMAS

Hamiltone jau eina prie pa
baigos. Surinkta yra apie 400 
dol. Ka sbuvo aplenktas (pa- 

; sikeitus adresui ar dėl kitų 
. priežasčių) prašomas sekma

dieniais po pamaldų sumokėti
■ iždininkui V. Antanavičiui sa- 
> Įėję po bažnyčia.

tuvišką kartą, kuriai buvo įteik 
ti pažymėjimai ir KLB Hamil 
tono ap. valdybos dovanos — 
lietuviškos knygos, 3-ms ge- 
riausiems kiekvieno skyriaus 
mokiniams ir 3 mokiniam^ ne- 
apleidusiems nė vienos pamo ' 
kos. Į šį iškilmingą aktą atsi
lankė daug garbingų svečių.

Trumpas kalbas pasakė mo
kyklos vedėjas J. Mikšys, A. 
Rinkūnas, kun. Dr. J. 
rauskas, tėvų komiteto 
K. Meškauskas ir kt.

Įteikus pažymėjimus 
Hamiltono ap. valdybos 
ninkas inž. J. Kšivickas įteikė 
knygas, trims geriąusiems kiek 
vieno skyriaus mokiniams.

Ir taip — I sk. I grupėje 
knygas gavo: Kęstutis Gužas, 
Putonė Venckevičiūtė ir Tere
sė Tumaitytė. I sk. II grupė 
je: Liucija Kaminskaitė, Ona 
Preikšaitytė ir Birutė Palčiaus 
kaitė. II sk. Silvija Martinku 
tė, Elzbieta Jonikaitė ir Romas 
Mureika. III skyr. Aldona Eis 
mantaitė, Laima Šopytė ir Al
fonsas Stanevičius. IV sk. Vi 
da Staniutė, Liuda Mačiulai- 
tytė ir Milda Pusdešrytė. V sk. 
Ginta Bakaitytė, Aldona Meš- 
kauskaitė ir Irena Naujokaitė. 
VI sk. Lina Verbickaitė, Jo
nė Eidukaitytė, A. Gurgždytė.

Nepraleido nė vienos pamo 
kos ir taip knygas gavo su 
atatinkamu įrašu šie mokiniai: 
Verbickaitė Lina, Jasimas An 
tanas ir Gužas Kęstutis.

Šiemet mokykloje dirbo šie 
mokytojai: B. Antanaitienė, 
A. Grajauskaitė, A. Mingėla, 
J. Ryckis, I. Slavinskienė. Mo 
kyklos vedėju buvo J. Mikšys 
ir kapelionu kun. Dr. J. Tada 
rauskas.

Prieš mokslo metu užbaigi
mą, birželio 16 d. mokyklos

Tada- 
vardu

KLB 
pirmi

DELHI, ONT
PIRMOJI GEGUŽINĖ.

KLB Delhi apylinkė liepos 
5 d., sekmadienyj, 2 vai. po 
pietų, p. p. Norkų tabako ūky 
je ruošia šio sezono atidary
mui pirmą gegužinę - pikni
ką.

Grės gera muzika. Veiks 
geras bufetas. Gegužinės vie 
ta yra prie Turkey Point ke
lio, maždaug už pusės mylios 
nuo 3-čio highway. Turkey 
Point kelias yra 7 mylios nuo 
Simcoe važiuojant į Delhi

pusę ir 4 mylios nuo Delhi va 
žiuojant į Simcoe pusę 3 čiu 
highway. Skaityti kelio ro
dykles. Rodyklės rodo: Tur 
key Point ir Normąndale 10 
mylių. Pri^ pasisukimo į ge
gužinės vietą bus lietuviškos 
vėlevėlė^.

Maloniai kviečiama visi 
kuo skaitlingiausiai dalyvau
ti ir jaukiai praleisti sekma
dienio popietę.

Apylinkės Valdyba.
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Visuotinis Moterų Klubų Federacijos Kongresas
Nepriklausomos Lietu vos“ Redaktoriui 

P. J. Kardeliui
p. Redaktoriau, 

laikais, kai Pabaltijo moterų 
Taryba dar iš viso nei nebuvo 
Moterų Klubų Federacijos na
riu ir kai mūsų tarybos narės, 
drauge su kitais tremtiniais, 
dar vargo Vokietijos stovyklo
se. Aišku, kad už tos rezoliu
cijos priėmimą ar nepriėmimą, 
anuo metu, Pabaltijo Moterų 
Taryba negali būti atsakinga.

Jei mes būtumėm „Jūsų 
kor.“ ir jieškotumėm kaltinin
kų, tai, tur būt, paklaustumėm: 
„kur buvo p. Devenienė 1947 
metais? Juk ji, tur būt, ir tuo 
met buvo kurio nors moterų 
klubo, priklausančio. Moterų 
Klubų Federacijai, narys? Tur 
būt, jau ir tuomet moterų viek 
la jai nebuvo svetima, ir, rei
kia manyti, ji galėjo protestuo
ti dėl nevykusios rezoliucijos 
patiekimo ar priėmimo?”

Bet mes to klausimo nelie- 
čiame, nes mūsų tikslas nėra 
paneigimas ar nuvertinimas vie 
nos ar kitos moterų organiza
cijos, bei jų įgaliotinių veiklos.

Darbo iš viso yra daug ir vi
soms gali jo užtekti!

Šiemetiniame Washingtono 
kongrese Pabaltietes buvo pla 
čiai atstovaujamos: Pabaltijo

Didžiai Gerbiamas
Šių metų birželio mėn. 10 d. 

„Nepriklausomoj Lietuvoj“ til
po straipsnis, užvardintas „Ne 
praleistos Rezoliucijos“, pasi
rašytas slapyvardžiu „Jūsų 
kor.“

Kadangi šiame straipsnyje 
nušviestieji klausimai neatitin
ka tikrenybę, tai išvengimui 
galimos klaidingos nuomonės, 
patiekiu šių patikslinimų.

Straipsnio korespondentas, 
aprašydamas gegužės 23 d. — 
birželio 1 d. Washingtpne įvy
kusį General Federation of Wo 
mens Clubs-Moterų Klubų Fe
deracijos kongresą, kuriame da 
lyvavo Pabaltietes ir buvo 
svarstytos ir priimtos rezoliu
cijos, — nepaprastai iškėlė A. 
Devenienės vaidmenį.

Anot „Jūsų kor.“, tik jai pa
sirodžius kongrese ir užprotes 
tavus, viskas susitvarkė, rezo
liucijos buvo priimtos tokios, 
kokias ji panorėjo pravesti, o 
iki šiol visos delegatės, dalyva 
vusios praeituose kongresuo
se, tų rezoliucijų nei nepaste
bėjusios ir šiam kongresui pro 
testo neįteikusios. (Taip, kaip 
šioje pastraipoje parašyta, „Jū 
sų korespondento“ rašinyje nė 
ra parašyta. Red.).

„Jūsų kor.” skonio reikalas, 
jei viena atstovė jam patiko 
labjau, o kitos mažiau; bet, pa 
tiekiant faktus per spaudą vi
suomenei, bent reliatyvus ob
jektyvumas turėtų būti išlai
kytas. Tam juk spauda yra. 
Skaitant gi „N. L.”, susidaro 
įspūdis, kad „Jūsų kor.“ ne
daug tėra susipažinęs su jo 
paties paliestomis rezoliucijo
mis, su Pabaltiečių moterų da
lyvavimu Moterų Klubų Fede
racijos kongrese ir su tuo, kas 
vyko jame.

Pabaltijo Moterų Taryba 
(Esčių, Latvių ir Lietuvių) 
yra General Federation of Wo 
mens Clubs narys nuo 1949 me 
tų, kovo mėn.

Pirmą kartą Pabaltijo Mo
terų Tarybos atstovės tarptau
tiniame Moterų Klubų Federa
cijos kongrese dalyvavo 1950 
metų gegužės — birželio mėn. 
Bostone; antrą kartą — 1952 
metais Minneapolyje ir trečią 
kartą — šiemet Washingtone. 
Apie dalyvavimą tuose kongre 
suose visuomenė buvo plačiai 
informuojama JAV spaudoje 
ir Kanados „Nepriklausomoje 
Lietuvoje“.

Kas liečia „Jūsų kor.“ 
straipsnyje minimas natūrali
zacijos rezoliuciją bei rezoliu
ciją dėl įsileidimo naujų imi
grantų, tai apie jas negalima 
buvo painformuoti, nes jos nei 
viename iš pereitų kongresų, 
kur mūsų atstovės dalyvavo, 
nebuvo plenumuose svarsto
mos.

Natūralizacijos rezoliucija 
pirmą kartą amerikiečių mote 
rų buvo rekomenduota kong
resui 1947 metais; atseit, tais 

Moterų Tarybos — asmenyje 
Mali Jurmos, Ligijos Bieliukie 
nės ir Martos Mendians; Ka
nados Pabaltijo Moterų Sąjun
gos — asmenyje Ale/ «s Deve- 
nienės ir P. M. T. Klubo Ro
moje — asmenyje N. Params- 
kienės.

Gausiai dalyvaudamos, mote 
rys gali daugiau pasiekti.

Parbaltijo Moterų Taryba ir 
jos Lietuvių Atstovybė, patyru 
sios, kad tarp kitų klausimų, 
šiemet Moterų Klubų Federaci 
jos kongreso plenume bus 
svarstoma natūralizacijos rezo
liucija, kur paliečiami gyvybi
niai mūsų reikalai, tiek senų
jų, tiek lygiai naujųjų ateivių, 
gyvenančių JAV, iki deporta
cijos imtinai, — įgaliojo mūsų 
delegatę, Ligiją Bieliukienę, 
kuri jau nebe pirmą kartą ats
tovavo Pabaltietes tarptauti
niuose Moterų Klubų Federa
cijos kongresuose, — paruošti 
protestą prieš šią rezoliuciją.

Ligija Bieliukienė tą protes
to raštą įteikė rezoliucijų ko
misijai. Kaip kongreso plenu
me, taip ir rezoliucijų komisijo 
je ji savo protestą palaikė žo
džiu. Rezoliucijų komisija į 
L. Bieliukienės įneštas patai
sas atsižvelgė, jas priėmė, ir vi 
sa rezoliucija, su priimtomis, 
mūsų atstovės įneštomis patai- 

BIRŽELIO 14-TOJI ARGENTINOJE
Rašo L. Kančauskas.

Jei ne viso pasaulio lietuvių 
liūdesys dėl prieš dvyliką me
tų žiauriausiomis priemonėmis 
ištremtų Sibiran brolių, ir Ar
gentinos lietuvių kolonijoje bir 
želio 14 dieną būtų praėjusi 
monotoniškoje Argentiniško 
rudens nuotaikoje. Taigi, tas 
pats liūdesys tūkstančius Ar
gentinos lietuvių privertė savo 
krūtines pasipuošti gedulo 
juostele perrišta trispalve, baž 
nyčiose suklupti karštai mal
dai už nukankintus ir raudonų 
jų okupantų kaniknamus arti
muosius Tėvynėje. Tūkstan
čiai tą dieną nepramiegojo lie 
tuviško radijo pusvalandžio, 
kurio metu girdėjosi liūdni žo
džiai ir dar liūdnesnė lietuviš
ka muzika.

Kaip kiekvienais metais taip 
ir šiemet, visur, kur tik yra di
desni lietuvių būriai, buvo tin
kamai paminėta birželio 14-ji 
diena, ko pasėkoje vis daugiau 
komunistų agentų suklaidintų 
lietuvių nusisuka nuo komuniz 
mo ir Lietuvos pavergėjo. Ne
vienas anksčiau buvęs karštas 
komunistas šiandieną yra ge
ras lietuvis ir nesigaili aukų 
dėl Lietuvos Laisvės. Nevie
nas gailisi už savo klaidas ir 
net viešai per spaudą atsižada 
komunizmo ir savo parašus, 
duotus bolševikų agentams rei 
kalaujant, atšaukia.

Buenos Aires lietuviai šie
met gana gausiai dalyvavo ge 
dulo dienos minėjimuose ir ne 
sigailėjo aukoti Lietuvos lais-

vinimo reikalams. Minėjimas 
buvo pradėtas ridijo valandė
lės programa, kurios svarbiau
sia dalis buvo Lietuvai Išlais
vinti Centro Argentinoje pir
mininko Z. Juknevičiaus pas
kaita ispaniškai, kurios svarba 
didelė, kai šiame krašte vietos 
spauda gana šykšti informaci
jai apie birželio 14 ir 15 dienų 
reikšmę lietuviams.

10,30 vai. Lietuvių bažnyčio 
je įvyko pamaldos už Sibire 
žuvusius lietuvius tremtinius 
ir vergiją kenčiančius Tėvynė 
je, kuriose dalyvavo dauguma 
Buenos Aires ir apylinkių lie- 
t tuvių.

17 valandą parapijos salėje 
įvyko Lietuvai Išlaisvinti Cent 
ro Argentinoje surengtas minė 
jimo aktas su atatinkamomis 
paskaitomis ir menine progra
ma. Pažymėtina, kad visi vai
dintojai yra čia gimę lietuviai, 
bet po Temperley Lietuvių 
Bendruomenės įsisteigimo, ak- 
ty/viai įsijungę į lietuvišką 
veiklą. Nevienas, vos silpnai 
mokėjęs lietuviškai, dabar jau 
kalba puikiausiai ir nebesigė- 
dina vadintis lietuviu.

Lietuvių klube minėjimą su 
rengė visi pabaltiečiai kartu. 
Čia dalyvavo visos trys tautos 
parodydamos pasauliui, kad vi
sos Pabaltijo tautos trokšta ir 
reikalauja laisvės savo valsty
bėms. Kalbas pasakė kiekvie 
nos tautos atstovai atskirai, o 
po kalbų pasirodė menininkai 
su specialiomis programomis. 

somis, buvo kongreso plenumo 
patvirtinta.

Apie tai buvo plačiai rašyta 
Amerikiečių didžiuose laikraš
čiuose ,,N. Y. Times“, „N. Y. 
Herald Tribune“, „Washing
ton Post ir kituose.

Todėl tvirtinti, kaip kad 
„Jūsų kor.“ rašo, būk mūsų 
delegatė ką tai praleido, nėra 
mažiausio pagrindo.

Taip pat būtų neteisinga, jei 
paneigtumėme A. Devemenės, 
kaip Kanados atstovės, įnašą 
šią rezoliuciją svarstant. Ji kai 
bėjo plenume, siūlė pataisų, ku 
rios, drauge su L. Bieliukienės 
įneštomis raštu pataisomis, re 
zoliucijų komisijos buvo akcep 
tuotos ir plenume patvirtintos. 
A. Devenienės pataisos buvo 
daugiau humanistinio, L. Bie
liukienės — labjau politinio po
būdžio. Kuri iš dviejų mūsų 
lietuvių atstovių plačiau pasi
reiškė ir labjau patiko, galima 
spręsti iš amerikiečių laikraš
čių, kurie, reikia manyti, yra 
nešališki.

Dėl antrosios rezoliucijos — 
apie naujų imigrantų į JAV įsi
leidimą — tai prieš ją mūsų ats 
tovėms iš anksto jokio protes 
to nebuvo reikalo reikšti, nes 
kongresui patiektoji rezoliuci
ja, mūsų atžvilgiu, buvo teigia 
ma, t. y., tąja buvo siūloma

GENOCIDO MINĖJIMAS URUGVAJUJE
Rašo Albinas

Baisioji, prieš 12 metų, bir
želio 14 sukaktis, buvo pami
nėta Urugvajuje, Urugv. Lietu 
vių Kultūros Dr-jos akademi
niu aktu, savo nuosaviose pa
talpose ir Demkratinės Urug- 
vajiečių-Lietuvių S-gos (Alian 
za Cultural Demokrratica 
Uruguayo-Lituana) radijo ban 
gomis.

Urug. Liet. Kultūros D-ja 
buvo kvietusi visas lietuvių or 
ganizacijas paskirti atstovus 
kalbėti šiam akte, todėl mini
ma birželio 14 d. jų patalpos 
buvo perpildytos demokratine 
patriotine lietuvių publika.

Aktą atidarė D-jos pirm. 
Juozas Ramonas ir po to pasa
kė reikšmingas kalbas Liet, mi 
nisteris P. Amerikai Dr. Ka
zys Graužinis, Dem. Urugvajie 
čių-Lietuvių Kultūros S-gos 
pirm. Jose P. Martinez Berset 
che, Dr. 
nizacijos

Kazio Griniaus orga 
atstovas Albinas

Gumbaragis
Gumbaragis, Urug. Liet. Kul
tūros D-jos vardu Julius Ja- 
zauskas. Katalikų atstovas 
kun. Mikalauskas, o V. Dole- 
ras perskaitė spaudoje tilpusią 
protesto rezoliuciją prieš ge
nocidą.

Visi kalbėtojai plačiai nu
švietė kolševikų genocido 
darytą žalą mūsų tautai ir 
gino tęsti kovą už tėvynės 
priklausomybės atgavimą.

Po šios pilietinės sueigos, se 
kančią dieną Dem. Urugvajie 
čių-Lietuvių Kultūros S-ga tu 
rėjo radijo pusvalandį, per vie
na iš žymiausių Montevideo ra 
dijo stočių „La Voz del Aire“.

Buvo pasakytos kalbos S- 
gos pirmininko J. P. Martinez 
Bersetche, Liet. Ministro Dr. 
K. Graužinio ir Urugvajaus se 
natoriaus Bautista Lopez To
ledo, kuris savo plačioje kalbo 
je suteikė mums daug vilių vėl 
būti laisvais.

PADĖKA.
džių draugų Lietuvai iš kana
diečių tarpo.

Mes ypatingą padėką reiš
kiame parapijos klebonui Kun. 
Dr. J. Tadarauskui už pamal
das išvežtųjų intencija ir jaut
rų pamokslą. Rūta choro vado 
vui V. Untuliui, choro seniū
nui A. Ferevičiui ir visiems 
choristams už programos iš
pildymą ir žygiavimą eisenoj 
tautiniais rūbais pasirėdžius, ta 
riame širdingą ačiū. Tautinių 
šokių grupės dalyviams su jų 
vadove V. Panavaite, nešu- 
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KLB 
nuoširdžiai dėkoja visiems taip 
įspūdingai dalyvavusiems bir
želio 14 d. trėmimų minėjimo 
demonstracijoj. Jūsų gausus 
ir tvarkingas žygiavimas mies
to gatvėmis prisidėjo prie mū
sų Tėvynės kančių kelio pa
garsinimo kanadiečių tarpe pa 
rodydamas visapusišką solida
rumą ir susi klausymą. Ši pro 
testo manifestacija atkreipė 
daugelio akis sukeldama už
uojautos mūsų pavergtai Tėvy 
nei ir duodama naujų nuošir-

Hamiltono ap. V-ba

įleisti 240.000 naujų ateivių.
Kuomet plenume, šią rezoliu 

ciją svarstant, amerikietės susi 
skirstė į dvi grupes—viena už, 
kita — prieš, — tai lietuvių 
atstovės, Ligija Bieliukienė ir 
Alena Devenienė, kalbėjo už 
rezoliucijos priėmimą. Ne jų 
kaltė, jei toji rezoliucija nepra 
ėjo. Už rezoliuciją balsavo 
242, prieš — 246. Juk mūsų 
atstovės negalėjo 
Amerikos moteris 
taip, kaip mums 
Kongrese, tarp kitko, vyko ko 
va tarp respublikonių ii- demo 
kračių; be to, turėjo reikšmę 
ir psichologinis momentas, nes 
abi svarstytos rezoliucijos: na 
turalizacijos, su priimtomis pa 
taisomis, ir imigracijos,— ame 
rikiečių požiūriu, yra diamet
raliai priešingos viena kitai.

Kad „Jūsų kor.“ ne viską 
matė, kas vyko kongrese, liu
dija ir tai, kad net nepastebėjo 
Lietuvos ministerio, p. P. Žai 
deikio, apsilankymo kongrese. 
Moterų klubų federacijos pir- 
minink., p. Ahlgren, mūsų mi- 
nisterį pakvietė prie prezidiu
mo stalo, ir Pabaltietes didžia
vosi, turėdamos jį savo tarpe. 
Tai buvo tarptautinė diena, 
kuomet Pabaltijo Moterų Ta
rybos atstovės padarė kongre
sui praneišmą apie mūsų vargs

priversti 
balsuoti 

norėtųsi.

pa- 
ra- 
ne-

tančias tėvynes. Pranešimus 
darė Pabalitjo Moterų Tarybos 
ir Esčių atstovybės vardu Mali 
Jurma, Lietuvių atstovybės 
vardu Ligija Bieliukienė, Lat
vių atstovybės vardu Marta 
Mendians.

Norėčiau dar paminėti ir tai, 
kad Pabaltijo Moterų Tarybos 
pavedimu, p. N. Paramskienė 
suorganizavo puikią statistikos 
ir tautodailės parodėlę, kuri 
prisidėjo Lietuvą, Latviją ir 
Estiją išgarsinti. Parodėlę 
rengiant daug pastangų padė
jo estės: pp. Agneta Pessa, Co 
milla Saarepera ir Dr. Veroni
ka Troost: latvės np. Čakstė ir 
Marta Mendians. Lietuvių gru 
pė, parodėlę rengiant ir aiški
nant eksponatus, ypač buvo di 
dėlė; be N. Paramskienės 
daug pasidarbavo: pp. G. Kri- 
vickienė, M. Žadeikytė, J. Lie
sytė, J. Kuprėnienė, J. Rutelio 
nienė, Kajeckienė, M. Valušie- 
nė ir Jurkienė.

Kongreso metu Pabaltijo 
Moterų Tarybos vardu buvo 
įteiktas memorandumas dėl Vo 
k'wtijoje pasilikusių nuo šeimų 
išskirtų ligonių, senelių ir in
validų; jis buvo pasirašytas 
Gertrud Anilins, Ligijos Bie- 
lilukienės', ir Teklės Aizkrauk- 
lis.

Beje, „Jūsų kor.“, suklydo
■' Pabaltijo Moterų Tarybą pa

vadindamas „Vokietijos“ Pa
baltijo Moterų Taryba.

P. M. T. yra organizacija 
in exile; tuo titulu ji ir daly
vauja Moterų klubų federaci
joje. Veikimo vieta dar nenu
sako organizacijos apimties. 
Juk VLIKą mes nevadiname 
„Vokietijos” VLIKU, vien dėl 
to, kad jo buveinė Vokietijoje.

Pabaltijo Moterų Tarybos 
centras nuo 1950 metų Vasa
rio 16 d. savo būstinę perkėlė 
į JAV, taip, kaip daugelis kitų 
tremties organizacijų (Žalia
sis Internacionalas ir kt.).

Pabaltijo Moterų Tarybos 
Klubai veikia Švedijoje, Vokie 
tijoje, Italijoje ir kt. Valstybė
se. Ji turi savo įgaliotinių Aus 
tialijoje.

Kanados Pabaltijo Moterų 
Sąjunga yra mums seseringa 
organizacija.

Joje aktyviai veikia, savo lai 
ku daug pasidarbavusi Pabal
tijo Moterų Tarybai, noulatinė 
tremties suvažiavimų dalyvė— 
p. E. Garbuzaitė-Jurkevičienė.

Pabaltietes, gyvenančios JA 
V, ypač lietuvės, pasigedo p. 
E. Jurkevičienės Washingtono 
kongrese.

Teikitės priimti, p. Redakto
riau, mano gilios pagarbos pa
reiškimą.

Birutė Novickienė, 
Buv. Pablatijo Moterų Tary

bos ir Lietuvių Atstovybės 
Pirmininkė.

„N L“ red. nuoširdžiai dėko
ja p. B. Novickienei už platų ir 
įdomų Moterų Klubų Federa
cijos kongreso aprašymą ir Jū 
sų kor. paprašys ateity būti 
akylesniu ir tikslesniu, tie
kiant žinias.

BAISIOSIOS SI ALINO
VALDŽIOS PASLAPTYS

RAŠO NKVD GENEROLAS ALEKSANDR ORLOV
XL

Užsienyje gyvenančių 
likvidacija

Sulikviduoti senuosius NKV 
D tarnautojus S. T. R. S. vidų 
je buvo kur kas lengviau, ne
gu esančius užsienyje. Kad 
šiuos pastaruosius sunaikinus, 
reikėjo visų pirma juos privi
lioti grįžti į Sovietų Sąjungą. 
Tai buvo labai jautri bei daug 
gero takto reikalaujanti opera
cija. Masinė jų kolegų egzeku 
cija šalies viduj jiem ssukėlė 
didelės baimės dėl savo liki
mo, ir todėl galima buvo laukti, 
kad jie įsakymo grįžti namo ga 
h nevykdyti. Ir jeigu taip at
sitiktų, būtų iškeltas viešumon 
faktas, kad slaptos NKVD ope 
racijos buvo vykdoriios sveti
moje žemėje.

Kad nesukėlus tarp užsie
nyje esančių enkavedistų pa
nikos, Ježovas ir Stalinas pali 
ko ilgėliau Užsienio Departa
mentą ramybėje. Po to; kai vi 
£ų kitų NKVD departamentų 

viršininkai buvo sulikviduoti, 
Slutskis, Užsienio Departame 
nto direktorius, dar visus me
tus išliko nepaliestas. Tuo 
norėta sudaryti apgaulingą įs
pūdį, kad valymas neliečiąs už 
sienyje gyvenančių tarnauto
jų. Tuo tarpu Ježovas 1936 
m. sudarė atskirą vienetą, va
dinamą Ypatingiems reika
lams Administraciją, jo paties 
asmeniškai vadovaujamą. Ji 
turėjo vykdyti svetimose šaly 
se paskirtis, kurios negalėjo 
būti pavedamos seniesiems NK 
V D pareigūnams. Šita admi
nistracija turėjo savo „judomą 
sias grupes“, kurios rūpinosi 
pasiųsti teroristus į įvairias 
šalis užsienio Trockistų parti
jų lyderiams nužudyti ir atsi
sakantiems grįžti į Sovietų Są 
jungą NKVD tarnautojams su 
naikinti.

1937 metais pradėjo atšauk 
ti tarnautojus iš užsienio. Vi
sų pirma buvo pakviesti grįžti 
namo tie, kurių šeimos gyveno 
Sovietų Sąjungoje, nes žmo

nos ir vaikai buvo laikomi pa
kankamai geru laidu. Tokie 
tarnautojai, sugrįžę į Maskvą, 
■paprastai prisistatydavo Sluts 
kiui, kuris jiems duodavo vi
są mėnesį atostogų praleisti 
augštiesiems valdininkams re
zervuotuose pietų kurortuose. 
Šitaip gražiai leisdami atosto
gas, jie paprastai parašydavo 
linksmų laiškų užsienyje esan
tiems savo kolegoms: tokie laiš 
kai nuramindavo šių pastarųjų 
nervus. Kai jie sugrįždavo iš 
kurorto, jiems pasakydavo, 
kad jie yra siunčiami į kitą už
sienio kraštą nelegaliam dar
bui. Jiems buvo išduodami pa 
dirbti svetim okrašto užsienio 
pasai ir nurodytą dieną jie tu
rėdavo sėsti į traukinį ir vyk
ti savo misijai. Jų draugai juos 
palydėdavo. Bet jie toli nuo 
Maskvos nenuvažiuodavo. Ke 
lionėje jie būdavo suimami ir 
uždaromi į slaptą kalėjimą.

1937 metais vasarą, dėl įvai 
rių pretekstų, apit 40 valdi
ninkų buvo atšaukti iš užsie
nio Iš jų tik penki atsisakė 
grįžti.

Ignacas Reissas pirmutinis 
atsiakė'. 1937 metais liepos vi 
duryje jis pasiuntė Sovietų Am 
basadai Prancūzijoje laišką, 

pranešdamas Centriniam Par
tijos Komitetui, kad jis nutrau 
kė ryšius su Stalino priešręvo- 
liucija ir „grįžta į laisvę, prie 
Lenino, prie jo mokslo ir sie
kių“.

Reiso atsimetimas sudarė la 
bai pavojingą precedentą. Jį 
galėjo pasekti kiti NKVD tar
nautojai, esantieji užsienyje. 
Tai sužinojęs, Stalinas įsakė 
Ježovui Reissą ir jo žmoną nu 
žudyti. Tuo nužudymu Stali
nas norėjo įbauginti visus ki
tus nesekti Reisso pavyzdžio.

Viena ypatingiems reika
lams administracijos „judomo 
ji grupė“ tučtuojau išvyko iš 
Maskvos į Šveicariją, kur Reis 
sas slaptai gyveno. Ten Ježo- 
vo agentams patalkininkavo to 
kia Gertruda Schildbach, ku
ria Reissas pasitikėjo. Ji pa
dėjo užspęsti kilpas ir rugsėjo 
4-tą anksti iš ryto Reisso kū
nas, kulkų pervertas, buvo ras
tas ant plento netoli Lozanos.

Gertruda Schildabach ir pa
dėjėjai tokiais galvotrūkčiais 
išsinešdino, kad net paliko sa
vo bagažą viešbutyje. Tarp tų 
paliktų daiktų šveicarų polici- 
ia rado strichninu užnuodyto 
šokolado dėžutę. Spėjama jis 
buvo skirtas Reisso vaikui.

Apie du mėnesius po Reisso 
sulikvidavimo, kitas NKVD 
tarnautojas, Valter Krivickis, 
atsisakė grįžti į Maskvą. Jis 
metė savo tarnybą Hagoje, 
Olandijoje, ir išvyko kartu su 
savo žmona ir mažu vaiku į 
Prancūziją. Ježovas pasiuntė 
savo „judamąją grupę“ jį su
likviduoti. Be abejonės, Kri
vickis būtų nė mėnesio nepra 
gyvenęs, jei Sovietų agentai 
nebūtų buvę tada, visai nese
niai pagrobę dienos metu Pa
ryžiaus pačiame centre genero 
lą Millerį, karinės buvusių ca
ro kariuomenės karininkų są
jungos pirmininką. Prancūzų 
visuomenė tuo buvo pasipikti 
nusi, o vyriausybė įteikė Mask 
vai griežtą protestą. Kol Kri
vickis gyveno Prancūzijoje, jį 
saugojo prancūzų valdžios de 
tektyvas. Vis dėlto jis neiš
vengė Stalino kulkos. 1941 me 
tais jis buvo rastas vieno vieš
bučio kambaryje, Vašingtone, 
mirtinai nušautas.

Apie 1938 m. pradžią dau
guma NKVD tarnautojų sugrį 
žo į Sovietų Sąjungą ir tad 
Slutskis Stalinui nebebuvo rei 
kalingas. Vasario 17-tą dar
bo metu Slutskis buvo pakvies 
tas į savo seno draugo M. Fri- 

nofskio darbo kambarį. (Ježo 
vas Frinovskį buvo pasiskyręs 
savo padėjėju). Apie pusę va 
landos praėjus, Frinofskis pa
sišaukė Slutskio padėjėją, Špi 
gelską ir kai šisai įėjo į erdvų 
Frinovskio kambarį, jis išvydo 
Slutskį sudribusį fotelyje. Ant 
stalo stovėjo arbatiniai stiklai 
ir pyragaičiai. Slutskis buvo 
miręs. Spigelglasas tučtuojau 
įtarė, kad Slutskis buvo nužu
dytas. Kiek galėdamas ramiau 
jis sugestijonavo pakviesti gy 
dytoją. Į tai Frinovskis atsa
kė, kad jau gydytojas buvo ir 
viskas esąs baigta. „Jį ištiko 
širdies smūgis“, nedvejojan
čiai, lyg ekspertas, paaiškino 
jis.

Ježovas įsakė Slutskio kūną 
pašarvoti didžiojoje NKVD 
klubo salėje ir išstatyti prie 
karsto bendradarbių garbės sar 
gybą.

Tas maskaradas sukėlė kal
bų. Tarp enkavedistų buvo ir 
tokių, kurie nusimanė medici
noje ir tuoj pastebėjo Slutskio 
veide būdiningų nuodų sukel
tų atspalvių. Tai sudarė įrody 
mą kalboms, kad Slutskis bu
vo nunuodytas.

(bus daugiau)
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Prisimenant Strazdelį
1953 metais sueina 120 me

tų nuo mirties vieno iš populia 
riaušių senosios, „poniškosios” 
Lietuvos poetų, kunigo Anta
no Strazdelio (Drazdausko). 
Jis buvo gimęs nepriklausomoj 
Lietuvoj (1763 metais) ir gy
veno Lietuvos valstybės padali 
jimo laikotarpyje, o mirė jau 
rusų pajungtoj Lietuvoj (1833 
metais), kuri betgi ir po rusų 
jungu dar gyveno senąja bau- 
džiauninkiška tvarka ir lenkiš
ka kultūra.

Antanas Strazdelis išėjo iš 
Lietuvos kaimo. Jis gimė Ku
nigiškių kaime, Jūžintų parapi
joj valstiečio grįčioje. Mokėsi 
Ilukštoje, lankė kunigų semi
nariją Kreslavoje, Vitebsko gu 
bernijoje ir vėliau persikėlė į 
Varnių kunigų seminariją, ku
rią ir baigė 1790 metais. Kuni 
gavo Strazdelis Aukštaitijos 
įvairiose parapijose ir vis, kai 
po vikaras ar „filialistas“.

Dvasiškijos luomas anais po 
niškais laikais buvo taip pat 
garbingas, kaip ir bajorijos luo 
mas. Dvasiškiais būdavo bajo 
rai, o prasčiokai tik labai retai 
tegalėdavo prasimušti į garbin 
gą luomą. A. Strazdelis, pasi 
krikštijęs Drozdowskiu ir pats 
pasidirbęs bajorišus popierius, 
pateko į kunigų seminariją ir 
išėjo „į žmones“.

Baudžiava senųjų laikų dva
siškiai buvo Dievo duota tvar 
ka, prieš kurią nieko negalima 
buvo sakyti. Todėl kunigų tar 
pe beveik niekas nekėlė protes 
to prieš esamą tvarką.O jei kas 
bandė protestuoti, tas kitų ku
nigų akyse atrodė keistuolis, 
nenuorama, žmogus be lygsva
ros, arba stačiai pavojingas 
žmogus.

Vienas iš tokių „keistuolių” 
buvo kunigas Strazdelis. Jis 
iškilo į dvasiškijos luomą, bet 
jame nepritapo. Jo širdžiai ar
timesni buvo savi žmonės, kai 
miečiai, vargo slegiami bau
džiauninkai. Jis su jais drau
gavo, su jais surasdavo bend
rą kalbą, matė ir užjautė jų 
vargus ir jiems rašė savo gies
mes ir dainas. Ir žmonės jį 
skaitė savu. Jo dainos paplito 
tarp žmonių ir greit pasidarė 
lyg ir liaudies dainos, kai ka
da pačių žmonių perdirbtos, 
pritaikintos reikalui.

Kunigas Strazdelis ir savo 
gyvenimo būdu buvo artimas 
žmonėms ir tolimas poniškam 
dvasiškijos luomui. Jis net sa
vo išvaizda skyrėsi nuo bau
džiavos laikų kunigų. Apie jį 

V. Mykolaitis - Putinas „Nau 
jojoj Lietuvių Literatūroj“ sa
ko :

„Strazdas-Strazdelis gyvas< 
kaipo tipas lietuvio inteligen- 
to-kunigo, tačiau liaudžiai ar
timo, suprantamo ir mylimo. 
Jis pats buvo iš liaudies kilęs 
ir, būdamas inteligentas, ba
joriškoj lenkiškoj gyvenimo ap 
linkumoj sugebėjo išsaugoti sa 
vo etnines liaudiškas tautos sa 
vybes. Didele kaina jis tas sa 
vybes išsaugojo. Šiandien iš 
surinktų apie kunigą Strazdą 
anekdotų ir pasakojimų, kyla 
jis mūsų vaizduotėj kažkokio 
satyro - ciniko paveikslu. Su
sikūprinęs, trumpa sutona, il- 
gaauliais geltonais batais, vien 
plaukis, pasiramsčiuodamas laz 
da, štai kretena jis keliu, ran
koje laikydamas raudoną ska
relę, kokią paprastai vartojo ta 
bokiai. Pailgas veidas, ilga no 
sis, atsikišęs seniai neskustas 
smakras rusvai raudonos spal
vos, atkariai pakrypusios lūpos 
ir siaurai primerktos akys vi
sai jo fizionomijai duoda kaž
ko įspėjančio, atkaklaus. Jisai 
nesiduos užgaunamas ir skau
džiai atsikirs kiekvienai pašai
pai. Ir iš tiesų, ne kartą ciniš 
komis replikomis ir skandalin
gais geram tonui ir išauklėji
mui pasielgimui jisai skaudžiai 
įkyrėdavo savo poniškiems ko 
legoms. Tačiau gyvas teisybės 
jausmas ir apsigynimo reikalas 
glūdi viso ne nepaprasto elge
sio prasmėje. Satyras cinikas 
ponams, Strazdelis nepaprastai 
nuoširdus, geras ir gailestin
gas vargo žmonėms“.

Strazdelis smerkė baudžia
vą, kaipo nekrikščionišką tvar 
ką. Jis sako, kad sutverdamas 
pasaulį „Dievas lygybę padė
jo“, o kada žmonės Dievą už
miršo ir „velnią sau nupiršo“, 
tada buvo „uždėti ponai“. To 
kia pažiūra tais laikais buvo re 
voliucinė, ir Strazdelis grąsina 
ponams, kad „jau prikalta dau 
gel plieno, ateis tokia dėl jų 
diena“.

Tokią pažiūrą turint, reikė
tų, rodos, dėti visas pastangas, 
kad grąžinus pasaulyje Dievo 
„padėtą“ lygybės tvarką, kad 
nebūtų ponų ir mužikų. Bet 
Strazdelis taip toli neina. Jis 
pagrąsins ir paskui nusiramina, 
o žmonėms siūlo „pulti ant ke
lių“ ir melstis, užuot ėmus ka
lamą plieną į rankas ir iškovo
jus iš ponų pavogtą laisvę.

Kunigo Strazdelio „giesmės 
dieviškos ir svietiškos“ buvo 

paskelbtos 1814 metais, kada 
Lietuva buvo jau rusų pajung
ta, bet tose giesmėse protesto 
prieš svetimą jungą nejausti. 
Poetas protestuoja prieš ponų 
ištautėjimą ir prieš jų daromas 
skriaudas žmonėms.

Atsiminus, kad Strazdelis 
gyveno Prancūzų Didžiosios 
Revoliucijos metais, kada Lie
tuvoje ir Lenkijoje ėjo biuzdė 
jimas už baudžiavos panaikini
mą, Strazdelio revoliucingu
mas atrodo gana nublankęs, 
žodinis protestas prieš esamas 
negeroves, protestas žmogaus, 
kuris, atsidūręs ne savo luomo 
žmonių tarpe, jaučiasi sveti
mas ir gindamas savo poziciją 
bado akis esamomis negerovė
mis savo „poniškiems kole
goms“.

Apie Strazdelį pasakojama 
daug anekdotų. Sakoma, kad 
jis turėjęs nelegališką žmoną 
ir vaikų. Klebonas kartą jį 
įspėjęs, kad kunigui nedera gy 
venti, kaip gyvena svietiškiai. 
Bet Strazdelis atsikirto: Ir Po
nas Dievas turėjo sūnų, tai kas 
čia keista, jei aš, griešnas, tu
riu vaikų?

Strazdelis buvo kunigų ne
mėgiamas ir jie kartais jį sta
čiai boikotuodavo. Kartą per 
atlaidus Strazdelis įėjęs į kle
bonijos valgomąjį, kur prie 
stalo sėdėjo nemažai kunigų. 
Strazdelis pagarbino Jėzų Kris 
tų, bet niekas iš kunigų nesi
teikė atsakyti „ant amžių“. 
Strazdelis apsidairė ir pradėjo 
mautis kelnes. Tada vienas ku 
niags sušuko: „O ką tamsta 
čia darai?“ Strazdelis atsakė: 
„Manau, kad patekau į krauli 
ninką, nes garbinu Dievą, o 
man niekas neatsako! Manau 
ir elgtis, kaip kiaulininke. . .”

Tokių anekdotų apie Strazde 
lį žmonėse yra daug. Daugu
mas jų, be abejonės, yra žmo
nių kūryba", žmonių pagražin
ti ir stačiai išgalvoti nuotykiai 
iš populiaraus, žmonių mėgia
mo kunigo gyvenimo.

Kun. Strazdelio gyvenimas 
buvo vargingas iš dalies todėl, 
kad ji slaikėsi evangelijos įsa
kymo („dykai apturėjote, dy
kai duokite“) ir už įvairius pa
tarnavimus, kaip krikštas, lai
dotuvės, jungtuvės neimdavo 
jokio atlyginimo. Strazdelis 
duoną pelnė, kaip Adomo vai
kas“, braukdamas prakaitą nuo 
veido savo. Jis turėjo išsinuo
mavęs už 18 rublių žemės ga
balą ir jį pats dirbo.

Dvasiška vyriausybė žiūrė
jo į Strazdelį, kaip į nenuora
mą, ir buvo pavedusi net trims 
džiakonams „gaudyti ir žvalgy 

ti, tą nenuoramą ,kad jis „ne
piktintų svieto“. O tas pikti
nimas buvo tame ,kad kun. 
Strazdelis daugiau žiūrėjo į 
evangeliją, negu į riebų gyve
nimą. Užtat kun. Strazdelis 
mirdamas paliko vos 50 rublių 
vertės žemiškų turtų. Bet jis 
paliko kitokį turtą, kurio pi
nigais niekais neįkamuos. Jis 
paliko savo raštus, paliko gerą 
vardą ir šiandien mes jį su pa
garba prisimename, kai tuo tar 
pu jo kolegos ir dvasiškoji vy
resnybė, kuri jį persekiojo, iš 
nyko iš žmonių atminties, lyg 
tarsi jų visai nebūtų buvę šio
je žemėje.

Kunigui Strazdeliui mirus, 
ant jo kapo buvo padėtas ma
žas paminklas, kad čia guli 
„pulkim ant kelių“ autorius.

Strazdelis buvo žmonių mė
giamas. Jo dainos žmonėse 
paplito ir buvo dainuojamos, 
kartais irgi su pagražinimais, 
perdirbimais ir savais varian-
tais. Žmonės Strazdelio as
menyje matė savą žmogų, ne 
kokį nors išdidų poną, kuris, 
Kristaus mokslą skelbdamas, 
padeda dvarponiams žmones 
laikyti vergijoje. Strazdelis 
žmonių akyse buvo savas, nuo 
širdus draugas, kuris „prasčio 
kus” ir supranta, ir užjaučia, 
nors jiems daug ką padėti ir ne 
įstengia. Tai buvo liaudies po 
etas, žmonių suprastas ir mė
giamas.

Iš Strazdelio raštų daugiau
sia yra žinoma jo „siratos gies 
mė“, „pulkim ant kelių”, „Do 
minyko vargai“ ir kt. (D).

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Prosper Merimee. KOLOM

BĄ. Romanas. Gražiai ilius- 
ruotas. Išvertė Ant. Valiukė
nas. Išleido „Terra“, Čikago
je, 748 W. 33rd St. Prosper 
Merimee yra lietuviams labai 
gerai žinomas autorius, kurio 
kūriniai labai patrauklūs, intri 
guoją. Jis yra parašęs apie. Lie 
tuvą savo kūrinį „Lokys“, pa 
gal kurį yra pagamintas fil
mas, o pagal jo novelę „Car
men“, kompozitorius Bizet yra 
parašęs to pat vardo garsią 
„Carmen“ operą. Knyga gau
nama „NL“ redakcijoje.

V. Kazokas. SAPNŲ PĖDO 
MIS. Eilėraščiai. Viršelis ir ti 
tulinis puslapis Paulius Au- 
giaus. Tiražas 500 egz. Išlei 
do ir spaudė Mykolas Morkū
nas, 3251 So. Emerald Ave., 
Chicago 16, Ill., USA. Kama 
nepažymėta.

GABIJA, neperiodinis lite
ratūros žurnalas Nr. 4. Red.

Kaip ir kada skrisime i Marša?
RAŠO DIPL. INŽ. J. BULOTA.

Nuo senų amžių dažnai žmo 
gų apsėda pagunda, ir jis sa
vęs klausia: ar yra gyvybė Mar 
se? Ar negalėtume nuskristi 
Nors iki Mėnulio? Ar galima 
pagaliau nors sviedinį ar ką pa 
našaus išmesti iš mūsų Žeme
les traukos ribų? Ar galiu tai 
išvįsti prieš „iškeliaudamas į 
dausas“?

Nenutoldami ir nesiveldami 
į detales, bet kiek galima vi
siems suprantamiau ir išsamiau 
pagvildenkime šios pagundos 
įvykdymo galimybes; praves- 
kime lyg ir mažytę visų jau 
žinomų reiškinių bei būsimų 
galimybių studiją, atseit — 
santrauką, išvadas ir ateities 
spėliojimus.

Kadaise Archimedas pasa
kė: „Duokite man atsiremti ir

ANTRĄKART GYVENANTI MERGAITĖ
Indijoje, Delhi mieste, susi

rūpinę psichologai stengiasi iš 
spręsti keistą mįslę.

Devynių metų mergaitė 
Shanti Devi skelbiasi gyvenau 
ti antrą kartą! Mokslininaki 
negali nuspręsti ar čia yra pa
prastas trikas reinkarnacijos 
tezei patvirtinti, ar toji tezė tik 
rai yra reali.

Būdama trijų metų Shanti 
Devi pradėjo savo tėvams pa
sakoti apie savo vyrą manufak 
tūros prekybininką, gyvenan
tį netolimoje Mutra vietovėje. 
Būdama penkių metų, kai vai
kai tik lėlėmis žaidžia, ji pra
dėjo pasakoti tėvams apie savo 
vedybinį gyvenimą. Ji nupasa 
kojo, kaip jos vyras atrodo ir 
pradėjo reikalauti, kad ją leis
tų grįžti namo.

Shanti niekada nėra buvusi 
Mutroje, bet ji nupasakojo, 
kaip atrodo toji gatvė, kurioje 
ji gyveno, kuriame name gy
veno, ir keisčiausia, kad jos nu 
lodytu adresu gyvena manu
faktūros prekybininkas Ahmed 
Ludgi visiškai toks, kaip Shan
ti pasakoja.

Ahmedo giminės tuo įvykiu 
susidomėjo ir pasiuntė jo bro
lį ištirti. Vos jį pamačiusi Shan 
ta pradėjo kalbėtis, kaip su se-

Stp. Zobarskas. 80 psl., kaina 
1 dol. Šiame numeryje yra 18 
autorių proza, poezija ir straips 
niai. Adr.: Gabija, 335 Union 
Ave., Brooklyn 11, N. Y. 

aš visą žemę pakelsiu“. Deja, 
iki šiandien niekas dar tokios 
atramos nepagamino. Dabar gi 
pasakytume: „Duokite man 
greitį ir aš ant Žemės nebesu- 
grįšiu“. Tad čia ir jieškosime 
to greičio.

Rįūsų studiją suskirstykime 
maždaug taip:
1. Dangaus kūnų sistemos ap

žvalga.
2. Žinomieji ir galimi greičiai 

bei kūnų judesių taisyklės.
3. Sudėtinis pabūklas.
4. Raketos.
5. Nauji energijos šaltiniai.
6. Kaip mes skristame į kitus 

dangaus kūnus.
7. Tramplynai arba pagelbiniai 

satelitai.
8. Išvados ir pranašystės.

Daugiau bus.

nu pažįstamu ir vadinti jį var
du, nors niekas ten jo nepaži
no.

Vėliau ją aplankė pats Ach
medo. Ji tuojau jį atpažino ir 
pradėjo klausinėti, kaip laikosi 
jos sūnus..

Tada šiuo įvykiu susidomė
jo mokslininkai ir pradėjo nuo 
dugnų jos apklausinėjimą. Ji 
papasakojo, kad jos tikrasis var 
das yra Anned. Ji esanti gimu 
si pirmajam gyvenimui 1902 
m., ištekėjusi už Ludgi ir mi- 
lusi 1925 m. spalio 24 d. gim
dydama sūnų. Nustebęs Lud 
gi turėjo patvirtinti, kad visi 
jos parodymai yra visiškai tik
ri. Jis buvo vedęs žaąoųą var
du Anned ir mirė tuojau po 
gimdymo 1925 m. Agroje.

Psichologai įtarė, kad ji gali 
būti kieno nors primokyta. Jie 
pasiūlė, kad ji nuvyktų su ko
misija į Mutrą ir surastų savo 
namus, nes žinojo, kad niekada 
ten nebuvo. Ji buvo nuvežta į 
Mutrą ir stotyje tuojau atpaži
no savo vyro brolį ir jo seserį, 
paskui be jokio sunkumo nuvy 
ko į savo namus ir atpažino sa 
vo uošvį.

Dabar vyras yra įsitikinęs, 
kad Santi yra antrą kartą gy
venanti jo žmona. Indijoje lei 
džiama tuoktis vaikams ir Lud 
gi norėtų pasiimti atgal savo 
devynių metų „žmoną“, kurios 
sūnus yra jau gerokai už ją vy 
resnis. Indijoje ši problema 
dabar yra dienos pašnekesių 
tema. (BL).

JURGIS JANKUS

Rūpesčiai
•— Į vienkiemius išeiti, ne ant Varnakalnio nuėjus pasė

dėt. Išeiti išeisi ir kaip nors gal atsisėsi, bet kada panorėjęs 
nepakilsi ir nebesugrįši. Čia viskas bus nebe tavo. Gal net 
ir kojos įkelti nebegalėsi. Žiūrint, kas atsisės. Aha. . . Kas 
norės apsigauti. . . O apsigauti reikės. Jeigu ne vienu, tai 
kitu. Dabar va saulė visur vienodai šviečia, ir laukai, rodos, 
visur vienodai vilnija, bet pažiūrėk iš arčiau: vienur prie 
dumblo lomutė, kitur graužo' sklypelis, kitur liesas molis 
barkšo. Antai, kad ir už Raudonių: kaip auksas pro ret.utes 
avižasgeltonuoja. O kas nors ir ten turės atsisėsti. Visko į 
vieną krūvą nesudėsi, visiems vienodai neatseikėsi. Mums 
tik taip atrodo, kad savo laukus gerai pažįstame, kad kiek
vieną vagą, kad kiekvieną pėdą esame savo pirštais nulytėję. 
Taip rodosi, o pamatysi — ką išsirinkęs, tik po kelelių metų 
tepastebėsi. Ir žmonės kitokie pasidarys ir žemė kita. Nebe
pažinsi. Kiekvienas pagal savo išmanymą pradės gyventi. 
Kur dabar įkrėsta, suliesės, o kur dabar ir usnys pažemiais 
tesiskleidžia, gal net daržai iš žemės virs. Kitaip viskas bus. 
Bet kaip, niekas negali pasakyti, o ryžtis visi turi.

Širmulis nutilo ir, tolyn į pamiškę įsižiūrėjęs, ėmė dum
ti prigęsusią pypkę. Mažas dūmas su kiekvienu patraukimu 
stiprėjo, virto tirštais melsvais kamuoliais, o jis dūmė ir dū
mė, lyg būtų norėjęs iš pypkės ištraukti sprendimą to užda
vinio, kuris dabar, kaip iš žemės išdygęs, atsistojo prieš akis. 
Teisybė, naujas jis nebuvo, nes į vienkiemius skirstytis Pjau- 
nėliai buvo jau seniai apsisprendę, dar prieš karą, bet tas 
apsisprendimas tebuvo tik labai bendras, nekonkretus, lyg 
pagalvojimas išvažiuoti į didelį kelią, kurio gale jaučiamas 
viską išperkąs malonumas. Apsisprendimo metu jis ir telkia 
visą dėmesį savin, neleisdamas pagalvoti apie tą tarpą, 
siejantį esamąjį akimirksnį su įsivaizduotuoju. Visi sunku
mai teiškyla tik tada, kai reikia krautis ir keliauti. Tada tik 
ir tepagalvoji, ar ana laukiamoji laimė atlygins dėl jos iš
vargtą vargą.

Užtat ir dabar, kai seniūnas pranešė, kad antradienį 
jau atvyksta matininkas, per visą kaimą nubėgo šiurpas, 
lyg kaitrios dienos pavakare iš po juodo kylančio debesio 
staigaus ledinio vėjo patraukimas.

Širmulio širdis irgi pašiurpo.
Tarp dviejų dūmų atsidusdamas, dar pasakė: „Aha.. . ”, 

ir vėl tylėjo.
Šalia jo, alkūnėmis ant statinių tvoros pasirėmęs, sto

vėjo Norusis ir dvilinka smilga rakinėjo dantis, tarpais pro 
prodantę toli nuspjaudamas į priekį ir sekdamas akims, 
kaip seilės susivels j purias gatvės duleks. Jis pats daug nie
kad nekalbėjo, bet mėgo klausytis ilgų Širmulio išvedžioji
mų ir visada laikėsi jo nuomonės. Širmulis taip mėgo galvoti, 
svarstyti, ir jo sprendimai visada buvo tokie geri ir patogūs, 

kad Norušiui net širdy darėsi gera. Jis niekam to nepasakė, 
bet pats vienas ne sykį pagalvodavo, kad Širmulio, galva 
kartu yra ir jo paties galva. „Manoji tik kepurei uždėti“, nu
sišypsodavo pagalvojęs tarp žmonių, ir niekas negalėdavo pa
sakyti, ko jis kartais vienas šypsosi. Net kai Širmulis vedė 
Salę Narbutaitę, jis paėmė neatskiriamą jos draugę Uogintų 
Kristę. Ir paėmė tik todėl, kad Širmulis, dar tebesivedžioda- 
mas su Sale, pasakė: „Žinai, Jonai, dvi uogos, ne mergaitės. 
Nors pasirnkau Salę, bet jeigu kas lieptų, ranką ant šventos 
Evangelijos padėjus, prisiekti, kuri vertesnė, — nedrįsčiau 
žodžio ištarti. Jei būtų valia, imčiau abi. Pagyvenčiau ir 
pamatyčiau teisybę. O gal ir gyvenčiau ir nepamatyčiau. . . 
Kad ta žmogaus galva tokia maža, o norai tokie dideli.

To Norušiui užteko. Jis ėmė kalbinti Kristę. O toji nu
krito jam, kaip išsirpusi vyšnia. Kitaip apie ją jis ir šiandien 
negali pagalvoti. Kitaip ir negalvos. Abu su Širmulių tą 
pačią dieną ir vestuves kėlė ir svečiai per viena maišėsi, o 
paskum net ir nebeatsiskyrė, kur besą: pas jį ar pas Širmu
lius. Buvo juoko. . . Taip. Ir Kristė atnešė į jo namus sal
dumo, kaip gerai prinokusi uoga į burną, tik neilgam. Su
tirpo, ir liko vien širdį spaudžiąs atsiminimas. Salė Širmuliui 
po metų pagimdė Bronių, jam Kristė — Jonuką. Pagimdė ir 
nebesikėlė. Lygiai po savaitės, tą pačią dieną, padarė ir Jonu 
ko krikštynas ir Kristės pakasynas. Liūdna buvo, bet kai 
kurie šaipėsi, kad būsiąs tas vienas alaus darymas. Jeigu ne
pagailėsiąs daugiau padaryti, tai gal užteksią ir vestuvėms. 
Pats vienas mažo kūdikio juk neužauginsiąs.

Jis tuos žodžius girdėjo, bet vestuvių nebeiškėlė. Piktu
mas ir nusiminimas užgulė jo širdį, ir niekas nuo to laiko ne
matė jo kitokio. Visada buvo susirūpinime paskendęs ir vis 
traukė apdegusiais šonais pypkutę.

Jonukui prižiūrėti pasisamdė mergą. Bet ji ne tik Jonu
ką žiūrėjo: virė valgyti, apeidavo liuobą, verpė ir lopė. Ji 
apeidavo visus ūkiškus darbus, net ir sekmadienį poilsio ne
turėjo. Visiškai, kaip žmona. Tik pailsėti šalia savęs No- 
rušis jos nepriimdavo. Kai tai atsibosdavo ir nebeapsiken- 
tusi išeidavo kitur, Norusis jieškodavo kitos. „Svarbiau
sia, turėsi žiūrėti Jonuką“, sakydavo samdydamas.

„Jonuką žiūrėti tai žiūrėsiu, bet sužiūrėsiu ir jį patį“, 
jau prieš keliolika metų buvo pasakiusi Kreznų Elzė. Ne
įkando. Trejis metus išbuvo, viską išbandė, bet Norusis bu 
vo kietas kaip titnagas. Kristės atsiminimas jam visur te
bebuvo gyvas. Ne, kitos jis nenorėjo.

Kai Širmuliui dar po pusantrų metų laimė atnešė Oną ir 
dar po dvejų — Danutę, jis per kūmų pietus Norušiui pasa
kė :

— Sakyk, Jonai, kodėl tu sustojai? Matai, kas čia da
rosi. Man jau greitai bus perdaug. Tavo Jonukas į maną
sias nė žiūrėti nebenorės. Jeigu Viešpats mudu su Saliute ir 
toliau taip laimnis, mano vaikai pasidarys kampininkai. Mė
sėdis nebe už kalnų, pavažiuokim sugriuvę kur nors pasidai
ryti.

Svečiai pradėjo smagiai pritarti. Pasigirdo keli vardai, 
kurie galėtų tos laimės ir po Noručio stogu atnešti, tik No
rusis nuo to nepalinksmėjo. Jis sunkiai nuleido galvą ant 
krūtinės, palaikė rankose nebaigtą valgyti tešlainį ir padėjo 
atgal. Kąsnis atsitojo gale gerklės ir nebelindo.

Svečiai valandėlę pritilo, lyg per stalą būtų nuskridęs 
tamsus šešėlis, paskum susigriebė ir vikriai ėmė sukti kalbas 
į kitą pusę, bet Norusis pakilo išeiti. Širmulis irgi pakilo, iš
lydėjo į kiemą ir tik tada prašneko.

— Nepalaikyk, Jonai, už piktą, — sakė. — Aš nenorė
jau tavęs užgauti, bet jeigu nenorom ir' atsitiko, atleisk. Ar 
gi tu pirmasis antrą kartą vestum? Šimtai vyrų veda ir su ant
rosiomis neretai dar gražiau gyvena. Ar, Jonuko negaila? 
Svetima juk niekad taip nežiūrės, kaip sava, nors ir pamotė. 
Ir aš pats prie pamotės užaugau, ir kas man atsitiko. Jeigu 
visiškai gero žmogaus ir nerastum, tai nors mergos samdyti 
nereikėtų. Už mergų algas tam pačiam vaikui galėtum daug 
gera padaryti.

Tada juodu nuėjo per kiemą ir takučiu per sodą. Širmu 
lis visą laiką kalbėjo, o Norusis nepakėlė akių nuo žemės. 
Prie lipynės jis sustojo, palietė pirštų galais Širmulio ranką 
■r pasakė:

— Grįžk, Juozai. Tenai tavo svečiai. Supyks, kad pa
lieki vienus.

— Bet tu gerai pagalvok, — nenorėjo atleisti Širmulis. 
— Kai pagalvoji, viskas kitaip atrodo. Tik kai į vieną vietą 
įsispiri, atrodo, kad toliau niekur nebegalima nueiti. Ir da
bar nepabėk. Sužiūrėjęs gyvulius, vėl pasirodyk. Kas matė, 
kad kaimynas. . .

— Šį sykį, Juozai, nebeateisiu, — nutraukė jį Norušis.
Jam lūpos virptelėjo, ir nusisukęs perlipo per lipynę.
Širmulis, gyvo būdo varomas, norėjo greitai užsišokti, 

bet tas lūpų virptelėjimas ir nervingai truktelėję veido rau
menys jį sulaikė. Valandėlę stovėjo vietoje, žiūrėjo į palin
kusią nueinačio nugarą ir matė jį keliant ranką prie akių. 
Nuo to ir jam pačiam nesmagu pasidarė, lyg Noručio širdies 
grynumas jo širdį būtų sunkiu akmeniu užgulęs. Kai Noru
sis, pasilenkęs pro statinių spragą, įlindo į savo sodą ir gar
siai nusišnypštė, Širmulis sugrįžo atgal. Dabar jis vėl išgir
do už langų garsias kalbas ir į visus šonus besiskirstančias 
dainas. Pro girtus balsus jis matė rausvą, mažytį, pilną se
numo raukščių naujagimės veidelį, kuriam nebepakenčiamai 
prirašė Danutės vardą. Tik tas Norušio akių nubrauikmas 
kaip vėsiu rūku uždengė visą Širmulio laimę, ir jis nebenorė
jo grįžti nie prie svečių, nei prie lovoj tebegulinčios žmonos, 
nei prie dukters, kuriai davė tokį vardą todėl, kad tas buvo 
nauja ir tik šviesenės galvos tokiais vardais tekrikštijo savo 
vaikus. Valandėlę pastovėjo prie šulinio, pažiūrėjo į Varna- 
kalnį, pilkšvu rudeniniu žalumu iškilusį iš parudusių pelkių, 
ir pajuto norą nueiti, užlipti į pačią viršūnę ir pasėdėti, kol 
visi užmirš. Norušiui nejučia pasakytus užgaulius žodžius.

Daugiau bus.
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DABAR! ĮMOKĖJUS TI K $ 10.00, 
perkate 1954 m. M*G* išeigi nę eilutę.

Užeikite šiandieną, užveskite M*G* sąskaitą,
ĮMOKANT TIK $ 10.00.

Pasinaudokite 26 savaitėmis

įmokėti

tome (aid 
»k- ištaiginga vyriška apranga 
Jį) ST. CATHERINE ST. W.

į vakarus nuo Bleuty

išmokėjimui

mokėjimui.

VISAD 
METAIS 
PIRMYN

D r. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 

Kalba lietuviškai
Tel.: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel.

namui sau uitu ■ s » * rrioi imu ■ «irrri m i inniuunii mmiiim ■ i ■> ■■ uun

BELLAZZI- LAMY, INC
TR 5151 7679 Geor«e St’» Ville Lasalle.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

jĮ DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS 

ė n R I I I Y L C" I p- A M ES D G?

Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais. «
j' Sav. P. Rutkausko Tek: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine. ą

LIŪDESIO VALANDOS

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d.f

ji KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM 
g
Y PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS i
8 4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS.

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS.

SPECIALIZUOJUOS UŽSAKYMAIS PAŠTU
(mail orders) iš visų Kanados ir JAV vietovių.

Adresas: kampas Mount Royal ir Brebeuf, Montreal.
(vienas blokas į rytus nuo De la ROCHE) 

įėjimas: 4504 Brebeuf St. Tel. FR 9141; Res.tel. RA 2-1726.

riai iš naujų ateivių : p. p. Zig
mas Paulionis, Dovas Bendi- 
kas ir Bronius Ščeponavičius.

Nauji bizfiieriai numato šį 
biznį gerokai praplėsti. Jie tu
ri Toronte savo krautuvę, prie 
kurios ruošėsi įrengti šaldytu
vus, iš kurių savo gaminiais ga 
lėtų galimai daugiau rinkos už
kariauti Toronte.

Kiekvieną šeštadienį vietoje 
jie daro papigintomis kainomis 
išpardavimą. Kaip kurios mė
sos gaminius parduoda 60'—50 
proc. jų esamos vertės.

P. Z. Paulionis atvykęs į Ka 
nadą prieš 4 metus, ten pat at
liko darbo sutartį, o šiandien 
jau per 30.000 dol. vertės biz
nio savininkas. Koresp.

„NL” ADMINISTRACIJA 
prašo Gerb. Skaitytojus atnau

jinti prenumeratą 1953 metams

LEIDYKLA TERRA ATPIGINO KNYGAS
VASARA, ATOSTOGOS GAMTOJE — TAI GERIAUSIA 
PROGA PRISIMINTI LIETUVIŠKĄ KNYGĄ. KIEKVIE

NA ŠIŲ KNYGŲ ĮDOMI, VERTINGA IR BŪTINA 
JŪSŲ KNYGŲ LENTYNOJE

J-

DELHI, ONT.
PAMINĖTA BIRŽELIO 14-TOJI.

Birželio 20 d. po pamaldų, 
Delbi R. K. bažnyčios salėje, 
KLB apylinkės V-ba suruošė 
1941 m. birželio mėn. išvežtų
jų minėjimą. Minėjimą atida
rė Apylinkės v-bos sekretorius, 
p. J. Mikelėnas, taręs trumpą 
žodį ir pakvietęs teisininką p. 
V. Ignaitį skaityti paskaitą. P. 
V. Ignaitis gyvai apibūdinęs 
kiaikų azijatų siautėjimą Lie
tuvoje prieš 12 metų, suglaus
tai perbėgo skaudų tėvynės ne 
tekimo laikotarpį ir ragino ne
prarasti vilties atgifhstančiai 
tėvynei. Minėjimas baigtas 
Tautos Himnu.

Po minėjimo buvo padaryta 
rinkliava Tautos Fondui.

PAŠVENTINTAS 
PAMINKLAS

Gegužės mėn. 14 d. p. p. 
ir O. Stradomskiai suruošė g
žias savo mirusio pusbrolio, a. 
a. Juozo Strodomskio metines 
ir ta proga pašventino ant jo 
kapo paminklą.

Šalia dviejų tragiškai žuvu
sių jaunuolių, Vabalo ir Bud
rio, kuklaus paminklo, Delhi 
R. K. kapinėse išdygo dar vie
nas — puošnus a. a. Juozui 
paminklas.

Tą pat dieną už velionį bu
vo laikomos gedulingos mišios, 
kurių išklausyti buvo prisirin
kusi pilna bažnyčia. Po mišių 
ii paminklo pašventinimo visi 
dalyviai buvo pakviesti pietų į 
Mil-Mar Manor restoraną.

SENAS BIZNIS — NAUJI 
ŠEIMININKAI

Tarp Delhi ir Tillsonburg, 
Courttlando miestelyje, Weise 
Abattoir (skerdykla ir mėsos 
apdirbimo įmonė) buvo žino
ma plačios apylinkės gerais 
mėsos išdirbiniais ir neaugšto- 
mis kainomis. P. Weisas yra ki 
lęs iš Kauno ir šį biznį čia iš
laikė arti dvidešimt metų.

Prieš porą mėnesių šią įmo
nę nupirko energingi biznie

1. Marius Katiliškis, UŽUOVĖJA, apysakos.
2. Antanas Škėma, ŠVENTOJI INGA, novelės
3.
4.
5.
6.

Dr. P. Jonikas, LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA. . 
Putinas, KELIAI IR KRYŽKELIAI, poezija............
Kazys Binkis, LYRIKA, poezijos rinktinė.................
Prosper Merimee, KOLOMBĄ, romanas.....................
August Gailit, TOMAS NIPERNADIS, romanas

8. Francois Mauriac, GIMDYTOJA, romanas............
Luigi Pirandello, PIRMOJI NAKTIS, noveles. . . . 
L. Dovydėnas, BROLIAI DOMEIKOS, romanas. . 
Kazys Boruta, BALTARAGIO MALŪNAS, rom. 
Balys Sruoga, KAZIMIERAS SAPIEGA................
Balys Sruoga, GIESMĖ APIE GEDIMINĄ............
Guy de Maupassant, KAROLIAI, novelės.................

15. Axel
16. Axel
17. Pear

9.
10.
11.
12.
13.
14.

$$ 
3,50 
2,50 
3,00 
2,50 
2,00 
2,25 
2,50 
1,75 
1,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,00 
2,50 
2,50
2,50 
2,25

Munthe, SAN MICHELE KNYGA I............
Munthe, SAN MICHELE KNYGA II............
Lagerkvist, BARABAS, romanas.....................

KITŲ LEIDYKLŲ LEIDINIAI
18. J. Simonaitytė, AUGŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS
19. A. Baronas, DEBESYS PLAUKIA PAŽEMIU. . . .
20. Šatrijos Ragana, SENAME DVARE ..........................
Pirkdami TERROS leidinių už 10 dol. ar daugiau, gaunate
TERROS Knygos Klubo nariams taikomą 30% nuolaidą.

Pasinaudokite šiuo papiginimu, ir neteks skųstis mūsų 
knygų brangumu.

Užsakymams adresas: Terra, 748 W. 33rd Str., Chicago 16, Ill.

3,50
2,50
2,00

i 391 ST. CATHARINE SI W. MONTREAL. =I CAPiiOL FURNilURS co,. |
į Penki aukštai baldų PHILIPS ir kt. firmų radijo aparatų j
■ ir elektrinių reikmenų. Visi kiti Jūsų namų reikmenys. į
■ Mūsų prekybos vedėjas, lietuvis, J. J. RUSSELL yra : 

krautuvėje kasdien Jūsų maloniam patarnavimui, :
TEL.: LA 8621. |

, H, ■■■ ■ ■ rfiiiiiii ■ I ■ ■ ■ f a f rsi « t ■■ ■ ■ ■■nnrniniii » i iixin •■■■■■ nnniammifanniiiiutinu

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose.. 
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. 
3537 PARK Ave, Montreal. Tek HA 7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

Audžiu tautinius rūbus.
JUOSTAS, PAGALVĖLES, STALTIESĖLES, UŽUO
LAIDAS ir kt. NEAUSŠTOS KAINOS.
288—6 Ave. Ville LaSalle. Aid. Bobėnaitė-Puniškienė.

P. SIDLAUSKAS

:::::::

CAR MARKET INC.
MOKA AUGŠTESNĘ KAINĄ UŽ TAMSTŲ AUTO
MOBILĮ ir KEIČIANT JŪSIŠKĮ ĮVERTINA AUGŠ- 

ČIAU, NEI BET KURIS PREKYBININKAS
MIESTE.

* *
PIRKDAMI VARTOTĄ AUTOMOBILĮ, PAS MUS
GAUSITE GERESNĖMIS SĄLYGOMIS, NEI BET 

KUR KITUR MIESTE.
* *

TAMSTŲ DISPOZICIJAI TURIME
VISŲ RŪŠIŲ NAUJŲ AUTOMOBILIŲ.

* *
TOLIMESNEI INFORMACIJAI KREIPKITĖS AR 

SKAMBINKITE
Lietuvi ui atstovui

HENRY ADOMONIUI 
ir

PAQUE TTE, Manager
e u n e s s e, M o n t re a 1.

3289; DU — 7995; VE 6681.

Mr.

Mr. J. C.
8945 L a j 

Telefonai: DU

PRIIMU ĮVAIRIUS UŽSAKYMUS.
ANGLIŠKŲ IR VIETINIŲ MEDŽIAGŲ 

PASIRINKIMAS VIETOJE.
ATLIEKU MENIŠKĄ DARBĄ.

UŽ SAVO DARBĄ GARANTUOJU.
Kreiptis vakarais po 6 vai. Tek HA 8022 >•

1124 Chenneville St. (kampas Bleury ir Dorchester)
MONTREAL g

MAMERTAS MAC1VKAS |
v

SKUBUS PATARNAVIMAS.

KAS SKAITO 
„NEPRIKL. LIETUVĄ“ 

REMIA LIETUVOS 
LAISVĖS KOVĄ !

[Jono LADYGOS 1
k„M.. Ibaldu studijoje

priimami užsakymai ir pa
taisymai sofų, fotelių :i 
(chesterfields). „St. Lo
uis Textiles” medžiagų ir

; baldų atstovybė fabriko J 
kainomis.

Av. Verdun-Regina kampas f 
, TR. 0952

o

DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA
LAIKIUS FRIZAVIMUS. DAŽYMĄ IR KT. 
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

A. J. Norkeliūnas
PER SAVO AGENTŪRĄ

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d į
AŠTUNTI METAI KAIP DRAUDŽIA GYVASTĮ, 
NAMUS, BALDUS, MAŠINAS, BIZNIUS, SUSIR
GIMUS ir NELAIMINGUS ATSITIKIMUS. BEND

RAI SĄŽININGAI PATARNAUJA 
VISOSE DRAUDIMO SRITY SE.

5637 JEANNE D’AKC AVE., MONTREAL 36
Tel. CL 23 6 3
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SAUGU — PATIKIMA — SĄŽININGAI I

REALTORS
1245 BLOOR ST. W.(pne Lansdowne)Te’. OL.2354
Daugelio lietuvių išbandyta-patikima nuosavybių pirkimo- 
-pardavimo Įstaiga turi pasiūlymų visuose Tamstų pagei
daujamuose rajonuose ir pa-gal Tamstų norimą kainą.

$2.000 Įmokėti, $6.900. Duffe- 
rin-Dundas; 6 k., alyva kur. 
krosnis, garažas.

$2.500 Įmokėti, $11.500, Dun- 
das-Ossington; 7 k., garažui 
vieta, švarus, nauj. dekoruo
tas, viena skola balansui.

$4.000 Įmokėti, $12.500, Yar- 
mouth-Dupont; 6 k., mūr., 
dvig. garažas, mod. virtuvė, 
labai geras morgičius.

$4.000 Įmokėti, $12.500; Sheri 
dan College-Lasdowne; kva
dratinis planas, mūr., 6 k., uit 
ra modern, virtuvės ir vonios, 
antrame augšte taip, pat mod. 
virtuvė, garaž. vieta, dekor. 
aliejiniais dažais.

$4.500 Įmokėti, $15.000; Wal
lace-Emerson; 9 k.., mūr., aly 
va šild., dvi mod. virt., garaž.

$4.000 Įmokėti, $16.000, Park 
dale r., 8 k., atsk. mūr., neper 
einami kambariai, 2 virt., van 
deniu ar alyva šildomas, dvi
gubas garažas.

Turime pasiūlymų: Įvairiausių biznių, farmų, gazolino 
stočių, žemės sklypų ir t. t. Suteikiame paskolas ir morgičius.

MŪSŲ ATSTOVAS

Zigmas UMBRAžuNAS
mielai Tamstoms suteiks plačių informacijų, aprodys ir 
dės išsirinkti. Prašom kreiptis Į jį asmeniškai arba
TELEF.: Įstaigos OL. 2354 Namų KE 5843

$6.000 Įmokėti, $16.000, Rox
ton r.-College. 10 k. duplek
sas, mūr., dvig. garaž., vand. 
ir alyva šildymas^ did. pajam.

$4.000 Įmokėti, ^14.000, In
dian Gr-Bloor W., 7 k., alyva 
šildomas, garaž. vieta, geri 
morgičiai.

$6.000 Įmokėti, $15.500; High 
Park-Quebec, 6 k., atskiras, 
gražių plytų modern, namas, 
garažas, sodas, puikus visais 
atžvilgiais.

$4.500 Įmokėti, $ 15.500; Ho
ward Park-Indian Rd., 7 k., 
askiras, stilingas, vandeniu ir 
lyva šildomas.

$5.000 įmokėti, $18.500; High 
Park 10 k., atskiras, gero mū
ro namas, ant dviejų augštų, 
2 vonios ir 2 virtuvės, vande
niu ir alyva šldomas, didelės 
pajamos.

$4.000 Įmokėti, $17.000; Sun 
nyside, 9 k., atskiras, mūrinis, 
2 vonios ir 2 virtuvės, alyva 
šildomas, garažui vieta.

pa-

$ DĖMESIO!
3 Visuomenės patogumui High Parko rajone naujai ati

daryta valymo, prosinimo įmonė.
ATLANTIC CLENERS DYERS & PRESSERS. 

Rūbai išprosijami tuojau (palaukus) 
Rūbai priimami ir pristatomi į namus.

Skambinti: M U 2263 
2763 DUNDAS W. TORONTO, 

(prie Indian Rd. crs.) 
Savininkas Br. NORKUS.

t

u
H MOTERŲ KIRPYKLA

961-A Bloor St. W., (prie Dovercourt) II augšte, 
„CLARE’S BEAUTY PARLOR“ 

daro pusmetinius ir vienkartinius šukavimus, kerpa 
ir dažo plaukus, daro galvos ir veido masažus.
Tel. LL. 8871. Prašoma užsisakyti iš anksto. 

Savininkės G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė.

Maloniai pranešame!
NAUJŲ „FORD” AUTOMOBILIŲ ir SUNKVEŽI

MIŲ PIRKIMO REIKA LAIS KREIPKITĖS
Į MŪSŲ ATSTOVĄ

V. PESECKA
INFORMACIJA:

vakarais 18 — 21 vai. šeštadieniais 10—13 vai. 
DIDELIS PASIRINKIMAS VARTOTŲ AUTOMO
BILIŲ IR SUNKVEŽIMIŲ, BE TO GREITAI IR 
SĄŽININGAI ATLIEKAME VISŲ AUTOMOBILIŲ

ĮVAIRŲ REMONTĄ.

FORD-MONARCH ATSTOVYBĖ
CHURCH MOTORS LTD

1638 BLOOR Street West, Toronto. Tel. OL 2371

n::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::”:

J J. E L LI S, Realtor
383 RONCESVELLES AVĖ., TORONTO, ONT.

JEIGU NORITE PIRKTI AR PARDUOTI NAMUS, F ARMAS, GAZOLINO

STOTIS, KRAUTUVES AR KITOKIUS BIZNIUS, VISUOMET JUMS MIELAI

PATARNAUS MŪSŲ ATSTOVAS

Vytautas Lunys
TELEFONAI: BIURO LA 8000, BUTO LY 2048

PAJIESKOJIMAl
Pajieškomas Petras Kuo- 

dzis, gyvenąs Montrealy, gali 
mas dalykas — kur nors prieg 
laudoje, senyvo amžiaus. Kas 
jį žino, arba jis pats prašomas 
atsiliepti p. . JParoajūs adre
su arba telefonu: VI 7634, 
Quorbes 2640.

— Pajieškau Praną Vai vila 
vičių, Praną Lukaševičių, kilu 
.sius iš Kruonio valsč. ir Bro
lius Znaidauskus iš Žiežmarių 
vale. Jie patys, arba žinantie 
ji apie jus rašykite oro paštu. 
Francisko Lescius c. Herrera, 
287 Buenos Aires, 33 Argen
tina.

5

*
— Mieli tautiečiai, padėki

te man surasti mano buvusį ar 
timą draugą Antaną Klimą, ki 
lusį iš Rumšiškio, išemigravusį 
į Kanadą 1948 ar 1949 metais. 
Mano adresas: Senor. Jonas 
Malinauskas, Villavicencio, In
tend, nacional del meta, Colom 
bia, S. A.

*
— Pajieškomas Julius And- 

riušas, gimęs Tauragės apskr. 
Prašau atsiliepti: S. Delkus, 
166 Pine St., Sudbury, Ont., 
Canada.

X KE 1118

WINNIPEG
LIETUVIS BAIGĖ AUGŠTUOS1US KOMERCIJOS 

MOKSLUS.
Maloni žinia: Kanadoj gi

męs lietuvis Alfredas Viktoras 
Daubaras gavo Manitobos 
Universiteto, Winnipege, ko
mercijos bakalauro laipsnį. Ali 
rėdąs gimė Kanadoje 1932 m., 
rugsėjo 14 d.

Alfredo tėvai — Vincas ir 
M ar. Daubarai dėka nepalau
žiamai valiai Kanadoje tuii ge 
ra gyvenimą. Garbė tėvams, 
kad sūnui davė augštąjį moks
lą.

Daubarai savo namuose sū
naus garbei suruošė vaišes. Gau 
sus šeimos draugų būrys

džiaugė su Daubarais jų laime. 
Pasakyta daug nuoširdžių kal
bų ir Alfredui įteiktos gražios 
dovanos. Sėkmės jaunam ba
kalaurui !

pasi

A. SOČIKAS — EUROPOS 
B,OKSO MEISTERIS.

Varšuvoje, įvykusioje Euro 
pos bokso pirmenybėse, daly
vavo lietuvis A. Šocikas, tapda 
mas Europos sunkaus svorio 
meisteriu.

Finalinėje kovoje jis laimė 
jo prieš lenką Vengžyniaką.

Kbr.

PADĖKOS
Kle-Gerb. A. V. Parapijos 

bonui J. Kubiliui, S. J. Ope
ros solistei E. Kardelienei, mu 
zikui A. Piešinai bei jo vado
vaujamam A. V. Parapijos cho 
rui, teis. J. Žmuidzinui ir vi
siems kitiems tautiečiams, pri 
sidėjusiems prie birželio 14 die 
nos liūdnųjų įvykių paminėji
mo suruošimo, P. L. B. Mont- 
realio Apylinkės Valdyba nuo 

’ širdžiai dėkoja.
Apylinkės Valdyba.

— Fordas paminėjo 50 me
tų nuo pirmojo automobilių fab 
riko pastatymą.
ir tt.

J. G K E K N
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 

933 Bloor St. W. Tornoto. 
pasitarkit 

mielai Jums patarnausimi

X3 Pirkdami ar parduodami namus
X mumis

su

I
 TORONTO, HAMILTONO IR JŲ APYLINKĖMS 

Kontraktorius K. TRUMP1CKAS
Nuo š. m. sausio mėn. atidarė savo skyrių ir TORONTE. 
Tuo tarpu ĮRENGIAMI NAUJI OIL BURNERIAI į nau 
jas ar senas krosnis papigintomis kainomis ir išsimokėji-

I
mui iki dvejų metų.

Dėl informacijų ar įrengimų prašome kreiptis:
TORONTE: 693 DOVERCOURT RD. Telef. LO. 8951 

HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. 92035.

3i
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto 3
Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778
Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai. 3 
Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 v. X 

ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai. $

| DANUTĖ STRAZDAITĖ

321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDON’S BEAUTY SALON
Daro pusmetines ir Įvairias vienkartines šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus. Kiekvienu metu (išskyrus sek 
madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081

»arm-re*

DĖMESIO TURINTIEMS AUTO MAŠINAS!!!

Imperial Auto Collision
Atlieka visų mašinų visokį remontą: 

(sparnai, durys, priekis, rėmai). 
Spalvų, dažymui, didžiausias pasirinikmas.

Darbas garantuotas.
561—567 KEELE Str. Biuro telef.
vienas blokas į pietus JU 4773
nuo St. Clair Namų CE 1-3444
TORONTO, Ont.

Dr. N. Novosickis
DANTŲ GYDYTOJAS 

(Lietuvis)

345 BLOOR St. West 
(kampas Bloor - Huron) 

...........TORONTO ... .
Telefonas MI 2003

Priėmimo vai. nuo 9 v. iki 
5 vv. ir pagal susitarimą.

W. A. L E N C K I, 

B. A., L. L. B.
TEISININKAS —

Advokatas —■ Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107 
Tenefonas EM. 6-4182 

Toronto

PARDUODAM! NAMAI 
Visose miesto dalyse 
Taip pat turime naujų namų 
su žemu įmokėjimu nuo 2500 
—3000 dol. Mielai Jums pa
rodysiu ir suteiksiu daugiau 

informacijų.
A. T A M U L A I T I S 

Tel. MA 1177 
Namų O R 2657

A. W. F A R L I N G E R 
Real Estate

2000 Yonge St. Toronto.
::: :::

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS $ 
Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu-. X 
riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią- £ 
gu. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai. 3

ED. KONDRATAS. |
1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto. £ 

Tel. LL 9626. X

X LO 2710
■j MICHAEL KOPIU VIC A

REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER
'' 1489 DUNDAS ST. W. (kampas Dufferin) Toronto. 
X pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su mumis, 
X mielai jums patarnausimi X

X 
A

:: 
H 
H

Didžia tįsias namu pasirinkimas
KANADOJE DIDŽIAUSIOJE NUOSAVYBIŲ

PIRKIMO PARDAVIMO

j Pirkdami ar parduo
di darni pasitarkite su 

mūsų ekspertais.

i; JWPT

ĮSTAIGOJE

Mes turime šimtus 
įvairiausių namų.

Taip pat 
duodame paskolas.

A. Kirsonis V.Morkis B. Sergantis

ERNEST RIDOTT

i:::::::::::

Platesnių informacijų ir visais namų pirkimo-pardavimo 
reikalais kreipkitės

Telef. KE 9272 ir KE 0415

1460 DUNDAS St. W. (prie Dufferin)— TORONTO.

REAL E STATE

DĖMESIO! Statau naujas alyvines ir kitokias krosnis, 
taip pat remontuoju senas. Pravedu gazo linijas, pri
jungiu plytas, statau radiatorius, vandens apšildymo kros

neles ir atlieku kitokius panašius darbus.
Pranešu klientams savo naują adresą:

7 HAVELOCK, Toronto, telef. LL 4576 
ANT. J U O Z A P A I T I S

John J. EI.LIS
REAL ESTATE

1072 BLOOR ST. W., TORONTO, Ont.
MALONIU IR SĄŽININGU PATARNAVIMU MŪSŲ 
FIRMA ĮSIGIJO GERĄ VARDA TORONTO VISUO
MENĖJE. PAS MUS DIRBA VIRŠ 80 ĮVAIRIŲ 
TAUTŲ AGENTŲ. KASDIEN GAUNAME APIE 60 
NAMŲ PARDAVIMUI. TODĖL, JEIGU TAMSTA 
JIEŠKOSI NAMO, BIZNIO, SKLYPO ir t. t., ATSI
MINK IR SAVO PRIETELIUI PATARK, KAD, VI
SUOSE PIRKIMO - PARDAVIMO — PASKOLŲ 
GAVIMO REIKALUOSE TAMSTOMS MIELAI PA

TARS IR PATARNAUS

P.LEONAS
TEL. ME 2471 BUTO KE 7425

1072 BLOOR ST. W., TORONTO, Ont.

REAL ESTATE LIMITED REALTORS H
Centrinė Įstaiga 1172 Bay St., Toronto, Ont. B 

t:::::::::;:::::::::::::::::;;::::::.’::

I 1052 A. BLOOR ST. W. TOROM TO
H JEI PAGEIDAUJATE PIRKTI AR PARDUOTI NUO |
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MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ
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SIUVU MOTERIŠKUS IR VYRIŠKUS RŪBUS, 
GAMETIS PATYRIMAS; DIDELIS MEDŽIAGŲ 
SIRINKIMAS VIETOJE. PRAŠAU ATSILANKYTI:

MR. JURGIS EIDUKEVIČIUS
374 Barton Street E., Hamilton, Ont. 
LIETUVIAI PAS LIETUVIUS!

GYDYTOJA IR

430 DUNDAS Str.

CHIRURGĖ

West Toronto.

Priimamos vai.: nuo 1—4 ir 
laiku pagal susitarimą.

nuo 5—8 vai. p. p. Kitu
Telef. EM 6-5798.
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MONTREALIO LIETUVIŲ 

NAMŲ
reikalai nestovi vietoje. Šiomis 
dienomis namų valdyba lanky
sis pas Likerių Komisijos vado 
vybę. Tautiečiai kviečiami 
pirkti Šerus, nes tiktai bendro 
mis jėgomis galėsime įsigyti 
namus, kurie bus visų mūsų

l{EAl.
PETRŲ IR POVILŲ 

VARDUVĖS
Pp. Bakanavičių farmoje, 

kur daug kas leidžia atosto
gas (ties Brome ežeru) susirin 
kus birželio 28 d., sekmadienį, 
daugeliui Petrų ir Povilų (p. 
Petronis, p. Vizbaras ir kt.), 
buvo atšvęstos varduvės laba
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 Dėmesio! J

MES GERAI ŽINOME, kad jūs visur galite puikiai | 
praleisti laiką, bet... SPORTO KLUBAS „VYTIS“ | 
jus maloniai kviečia į paskutinį šio sezono

šokių vakarą Įj
kuris įvyks š. m. liepos mėn. 4 d. UNFF salėje.

Pradžia 8 vai. vakaro. Veiks bufetas su konkrečiais n 
gėrimais. Gros gera kapela. n

Sporto Klubas „Vytis“, g

PROF. JAKUBĖNO MIRTIES MINĖJIMAS.

lietuviškas židinys.
DAUG SVEČIŲ IŠ 

AMERIKOS
Pas pp. Juodviršius lankėsi 

jauniausis brolis Prof. Dr. 
Juodviršis, su žmona, gyveną 
Annes Jova, universitetiniame 
miestely, kur. Dr. Juodviršis 
yra profesorium-asistentu.

Pas pp. Adomaičius ir Stan
kūnaitės, vieši pp. Leščinskai 
iš Bostono. Pas pp. Paukštai- 
čius iš Baltimorės lankėsi dė
dė Piečiukaitis su dukra ir žen 
tu. Jie pasivažinėjo plačiau ap 
link Montrealį savo puikia ma
šina.

TARP AMERIKOS IR 
KANADOS.

Kun. Aranauskas buvo nu
vykęs į JAV, Baltimorę. Ne
seniai iš Čikagos Montrealy lan 
kėši kun. Kulbis. Šiomis die
nomis Montrealy lankosi kun. 
Vilkaitis. Taip gi Montrealy 
lankėsi Prof. Dr. kun. P. Gai
damavičius.
MONTREALIO TAUTININ 

KŲ EKSKURSIJA.
Toronte liepos 4—5 dieno

mis įvyksta Tautinės sąjungos 
Kanadoje skyrių atstovų šuva 
šlavimas, į kurį Montrealio tau 
tininkai ruošia ekskursiją.

NUMATOMA
didelė „Nepriklausomos Lie
tuvos“ iškila, kuri žada būti la 
bai įdomi ir labai patogi — su 
maudynėmis, šokiais specialio 
je aikštėje ir tt. Prašome sek
ti kiekvieną NL numerį.

LIETUVIŲ KATALIKIŲ 
MOTERŲ DRAUGIJOS,

Montrealio skyrius nuoširdžiai 
dėkoja programos dalyvėms: 
p. Elenai Gailevičiūtei, p. Ju
rai Ciplijauskaitei, p. Janinai 
Rimkevičiūtei ir p. Onai Šar
kaitei, kurios be atlyginimo, 
sutiko paįvairinti mūsų balių. 
Taip pat nuoširdi padėka vi
siems fantų aukotojams, kurie 
praturtino mūsų loteriją ir vi
siems svečiams nuoširdus ačiū, 
kurie, savo atsilankymu, parė
mė mūsų draugiją. Gili padė
ka visiems, kas paaukojo ba
liaus skirtam tikslui, t. y. mū
sų tremtiniams, Vokietijoje, 
šelpti ir bažnyčios statybai.

V-ba.

šauniai ir linksmai.
DR. J. MALIŠKA 

nuo liepos mėnesio pradžios 
atidaro dantų gydymo kabine
tą Verdune, Verdun Avenue 
5303, kampas Melrose.

MUZIKŲ KONKURSAS
Birželio 29 d. Montrealy, 

Empire kino, įvyko finalinis 
koncertas laimėti premijoms, 
įvairių muzikų. Dalyvavo 4 
asmens. Pirmą vietą laimėjo 
pianistas iš Hamiltono, antrą— 
tenoras iš Londono, Ont. ir tre 
čią baritonas p. Verikaitis iš 
Toronto. Jis gavo 50 dol. Kon 
kurso vykdytojai muzikus api
būdino, ir p. Verikaitį pažymė 
jo, kaip neseniai į Kanadą at
vykusį iš Lietuvos, lietuvį, ga 
vusį stipendiją ir besimokantį 
Toronto muzikos fakultete, 
vedusį i rturintį šeimos prie
auglį.
GAISRAS VILLE LASALLE

„NL“ kaimynystėje, George 
7682, žiebtuvėlių dirbtuvėje, 
kur pilstomas ir benzinas, įvy
ko gaisras': ant gimdų buvo 
benzino, kurį padegė mašina, 
davusi mažą kibirkštį. Sude
gė ir dirbtuvė ir viršuj buvęs 
butas.
POLICIJA KONSTATUOJA, 
kad Montrealio mieste nuo 
pradžios metų į ją kreipėsi 
apie 5.000 asmenų, prašyti pa 
galbos. Per praėjusius metus 
tokių buvę apie 25.000.
AKADEMINIO SAMBŪRIO 

SUSIRINKIMAS
įvyks ketvirtadienį, liepos 
2 d., 8 vai. vak., 4225 Berri 
St. (prie St. Denis ir Ra
chel). Programa grynai hu 
moristinio pobūdžio. V-ba.

PRIMICIJŲ PIETŪS
Birželio 28 d. AV bažnyčio 

je jaunas pranciškonas kuni
gas Rafaelis Šakalys turėjo pri 
micijas, kurių metu jam asista- 
to klebonas kun. dr. J. Kubi
lius ,kun. Vilkaitis, kun. Kidy 
kas ir patarnavo jo jaunesnie, 
ji broliai vienuoliai. Po iškil
mingų mišių buvo pietūs, ku
riuose dalyvavo per 200 asme 
nų. Primicijentas susilaukė 
daug sveikinimų ir dovanų.

Veda sktn. inž. J. Bulota
VISIEMS TORONTO, HA MILTONO IR APYLINKIŲ 

TAUTIEČIAMS!
Š. m. birželio mėn. 30 d. — 

liepos mėn. 4 d. prie Niagara 
Falls įvyksta lietuvių skaučių 
ir skautų jubiliejinė' stovykla. 
Joje dalyvaus per 30 skautiš
ko jaunimo iš plačiųjų JAV ir 
Kanados.

Nuoširdžiai kviečiame ger
biamus tautiečius atsilankyti 
šeštadienį, liepos mėn. 4 d., va 
kare į iškilmingą stovyklos už 
darymą ir didįjį laužą. Sto
vyklos vėliavos nuleidžiamos 
8 vai. vak., laužas kuriamas 9 
vai. vakaro.

Stovykla bus už 3 mylių nuo 
Queenston, važiuojant keliu j 
Niagarą on-the-Lake. Stovyk
los adresas: Boy Scout Camp, 
Queenston, Ont.

LSB Vadija.
MONTREALIO SKAUTŲ 

TUNTO STOVYKLA.
Kaip jau buvo skelbta, sto

vykla įvyks liepos 25 — rugp 
pįūčio 2 dd. Stovyklos mo
kestis sumoje 10 dol. privalo 
būti sumokėtas iki liepos 5 d.

Stovyklavietė bus įrengta 
ties puikiu didžiuliu Archam
bault ežeru, išsitiesusiu Lau- 
rentian kalnų šiaurėje. Aštuo 
nios erdvios kariuomenės pala
pinės sudarys atskirą miestelį, 
o virš jo plevėsuojanti trispal 
vė visai St. Donat apylinkei 
skelbs lietuvių skautų buvimą. 
Kiekviena diena bus baigiama 
gražiu laužu ežero pakrantėje.

Neskautai taipgi yra priima 
mi į šią stovyklą. Tėvai yra 
kviečiami suruošti išvyką ir ap 
lankyti bestovyklaujantį jau
nimą. Smulkesnės detalės bus 
skelbiamos sekančiuose šio laik 
raščio puslapiuose.

psktn. St. Naginionis.
Tuntininkas.

„NERINGOS” TUNTO 
STOVYKLA

stoties — kampas Berri ir De 
montigny.

Kiekviena vykstanti sto vyk 
lon pasiima: tvarkingą skau
tišką uniformą, lietpaltį, megz 
tinį, ilgas kelnes, sporto kel
nes ir bliuskutę, maudymosi 
kostiumą, rankšluostį, muilo, 
dantis valyti priemones, še
pečius’, 2 antklodes, pagalvėlę, 
šiltą pižamą, čiužinį, valgiui 
indus (nedužtamus) ir indams 
šluostę, virvės, pieštuką, po- 
pierio, vokų, pašto ženklų, 1 
dol. smulkioms išlaidoms (ne 
daugiau).

Dar nespėjusios užmokėti 
pinigų ar neužsiregistravu
sios gali tai padaryti iki liepos 
5 d. Aušros Vartų parapijoj 
arba pas Stp. Kęsgailą (skau
čių vadovės stovyklauja prie 
Niagaros). Stovyklos mokes
tis 10 dol.

Tėvai ir skaučių bičiuliai 
kviečiami ir laukiami liepos 12 
ir 19 d. d. važiuoti autobusu į 
St. Emile de Montcalm, o iš 
ten galima eiti pėstiems arba 
taksi į skaučių stovyklą „Ville 
Marie“.

Skautės iš stovyklos grįžta 
liepos 19 d. aĮjfe 8 vai. vakaro 
ir tėvai, ypač mažesniųjų, pra 
šomi savo dukras sutikti, kad 
jos galėtų lengviau pasiekti na 
mus. Sugrįšim į rytų auto
busų stotį. Tuntininkė.

SKAUTŲ-TĖVŲ-RĖMĖJŲ 
komitetas organizuoja ekskur
siją lengvomis mašinomis į Ne 
ringos tunto skaučių stovyklą, 
St. Emile, sekm., liepos 12 d. 
Kelionės išlaidos po 2 dol. as
meniui. Prašome registruotis 
ne vėliau kaip ligi antradienio 
liepos 7 d. pas p. Daukšienę 
RD 2-5229, pas p. Navikėnie- 
nę RA 2-4410, p. Zemblickie- 
nę TU 8233, pas p. Šimelaitį 
TR 2859.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
3767 Hochelaga netoli Pie IX. 

Tel. TU 8063.

IŠNUOMOJAMI VASAROS 
ATOSTOGOMS

sveikino kleb. J. Kubilius, KL 
B vardu J. Lukoševičus, Auš
ros V. parap. kom. vardu agr. 
Vazalinskas, prof. kun. Gaida, 
KLMK D-jos vardu p. Navi- 
kėnienė, hamiltoniečių vardu 
p. Mikšys ir kt. Jaunam ku
nigui linkėta gražios sėkmės ir

prasideda liepos 8 d. Išvyks- Komitetas prašo tėvų ir bi- 
tame trečiadienį, liepos 7 d., 7 čiulių kuo skaitlingiausiai da- 
val. 30 min. iš rytų autobusų lyvauti šioje iškiloje.

TAUTOS FONDAS
TAUTOS FONDO ATSTO VYBEI KANADOJE

praleisti kambariai, 12 mylių 
nuo Montrealio, arti maudy
nių, geras susisiekimas. Teiraus 
tis telefonu: CL 2363.
IŠNUOMOJAMAS kambarys 
Rosemounte. Teirautis telefo

nu: RA 2 6134.

sugiedota ilgiausių metų. Pri 
micijentas dėkojo visiems.

PRIEŠVESTUVINŲ 
STAIGMENĄ

draugės suruošė besiruošian
čiai tekėti Ed. Kaptainytei, ku 
ri gražiai apdovanota.

PARDUODAMA 
krautuvė - grosernia su leidimu 
t alui.
i V 1730 Frontenac St.,
v Tel. HO 0085

V, PORTRAIT/

VESTUVĖS, GRUPĖS,

PORTRETAI

Namuose ir studijoje.

72 St. CATHERINE E.,
Montreal, HA 0491.

Dr.E.AndrukaitisI

SVEČIAI Iš KITUR
Iš Toronto lankėsi Montre

aly Ona Matukienė, kur viešė 
jo pas pp. Kiniaukus, Jukne- 
lius r kt.; iš Sudburio lankėsi 
Br. Žilinskas pas p. Baltauską 
iš Hamiltono lankėsi p. Mik
šys ir kt.

TELEVIZIJOJE 
praeitą savaitę dalyvavo šokė
ja p. Kvietytė su dviem savo 
partneriais.

NELAIMĖS IR LIGOS
Juozas Žemaitis, vengdamas 

susidūrimo su taksiu, atsimušė 
į stulpą, pats susižeidė ir visai 
sužalojo savo mašiną.

Serga Ona Šlikienė, Juozas 
Balsys, Magdalena Kleizienė, 
kuriai padaryta operacija.

956 Sherbrooke E.
Tel. CH. 7236

KEISDAMI ADRESUS nepa
mirškite pasiųsti 25 c. (smul

kiais pašto ženklais).

Siunčiame S. S. Marie apy
linkėje gyvenančių lietuvių 
aukas Tautos Fondui — sumo 
je 2'18,40 dol.

Su pasigėrėjimu tenka kons 
tatuoti, kad renkant aukas 
Tautos Fondui ir aplankant 
kiekvieną tautietį, neteko sutik 
ti mūsų apyl. „besilikviduo- 
jančių“ lietuvių. Nors tiesa, 
atsirado ir mūsų apylinkėje po 
ra tautiečių, kurie greičiausiai, 
dėl nerangumo, o gal ir dėl 
šykštumo, kuris sukėlė baimę, 
kad čia reikės atsiskirti su ke
letu centų — atsisakė paremti 
Tėvynės Laisvinimo Fondą. 
Bet vistik negalėtume priskai- 
tyti to prie „besilikviduojan- 
čių“ lietuvių grupės, ne. Rei 
kia tikėtis, kad nežinomojo ry
tojaus ateities akyvaizdoje ir 
tie „pasyvieji“ pakeis savo pa 
žiūras ir paseks tuos tūkstan
čius lietuvių, kurie tokį pat, o 
kiti net ir didesnį „vargą” 
vargsta, bet vistiek kiek galė
dami remia visuomeninį ir tau 
tinį darbą.

S. S. Marie Apylinkės V-ba 
širdingiausią padėką reiškia 
kun. L. Kemešiui, kuris gyven 
damas iš gana kuklių pajamų, 
atsisakė bažnyčioje surinktų 
aukų; jas perleisdamas Tautos 
Fondui. Taip pat dėkoja ir

Tautos Fondo vajaus talkinin
kams p. p. J. Meškiui, Z. Gird 
Vainiui ir aukotojams.'

Priede: Aukotojų sąrašas 
Nr. 1.

VI. Mockus,
Ap. V-bos vardu-Pirmininkas.

Tautos Fondo Atstovybė Ka 
nadoje nuoširdžiai idėkoja KL 
B-nės Sault Saint-Marie Apy
linkės Valdybai už pasiųstas 
aukas sumoje 218,40 dol.

M. Arlauskaitė,
TF Įgaliotinė.

LIETUVIŲ EV. REFORMA 
TŲ SINODAS.

Nepriklausomymės metais 
lietuviai ev. reformatai suva
žiuodavo iš visos Lietuvos į 
savo metinius suvažiavimus — 
Sinodus, kurie įprastai įvykda
vo per Jonines Biržuose. Po 
visų karo ir mūsų tautos nelai 
mių dalis ev. reformatų, atsi
dūrusi laisvajame pasaulyje 
vėl tęsia savo senąsias tradici
jas.

Šiais metais buvo sušauktas 
VI Sinodas tremtyje, kuris 
įvyko Chicagoje, III.,Salem Ev. 
Reformatų bažnyčios salėje, 
6824 So. Timeraid Ave.

Lietuvių evangelikų liutero 
nių parapija minėjo lietuvių 
evangelikų’ reformatų genera
linio superintendento prof. Dr. 
Povilo Jakubėno mirtį. Šis mi 
nėjimas įvyko liuteronių bažny 
čioj Toronte birželio 7 d. ir 
Montrealyj birželio 14 d., liu- 
terionių pamaldų būdu, t. y. 
specialia malda ir giesme. K, 

EVANGELIKAI MINĖJO
BIRŽELIO ĮVYKIUS.

Lietuviai evangelikai liute- 
rionys Toronte, St. Andrew 
bažnyčioj, birželio 21 d. pa
maldose, minėjo birželio mėn. 
įvykius: Lietuvos okupacijos 
kuri įvyko 1940 m. birželio 15, 
d., ir didžiųjų lietuvių tautos 
ištrėmimų, kurie masiniai pa
daryti naktį į 1941 m. birže
lio 15 d. Šis minėjimas pada
rytas speciale liturgine malda 
ir atitinkamo turinio pamoks
lu pagal 1 Petro 5, 8—10: „Bū 
kite blaivūs ir budėkite!“. Tuo 
būdu nustatytas visai konkre
tus lietuvių laisvės kovos už
davinys. K.
EVANGELIKIŲ MOTERŲ 

SUSIRINKIMAS 
šaukiamas sekmadienį, liepos 
5 d., po pamaldų St. Andrew’s 
bažnyčioj, Toronte. Jame mo
terų ratelis rinksis valdybą ir 
aptars kitus organizacinius rei 
kalus.
PAMALDOS LIETUVIAMS 
Toronte, St. Andrew’s Church, 
Carlton & Jaręvis gatvių kam 
pe, liepos 5 d. 9 vai. ryto.

Dr. M. Kavolis.
IŠKILMINGOS VESTUVĖS

Birželio 27 dieną Toronte 
buvo vestuvės, kokių retai es
ti. Populiarių visuomenės vei
kėjų pp. Indrelių duktė Biru
tė ištekėjo už jauno inžinie
riaus Jono Linarto. Šliubas bu 
vo Šv. Elenos bažnyčioje, kuri 
buvo pilna žmorpų. Šliubo ir 
po to sekusių mišių metu, op. 
sol. E. Kardelienė giedojo 4 kū 
rinius, kurie sudarė religinės 
muzikos koncertą. Vakare 
Oakroom Unio Station gražio 
se salėse vyko vestuvinė puo
ta, kurioj dalyvavo iš Kana
dos ir jAV apie 400 asmenų, 
sunešusių daugel dovanų ir 
sveikinimų. Vaišių metu gro
jo „Trimitas“. 12 vai. nakties 
jaunųjų pora, nauju automobi
liu, gautu gyvenimo pradžiai, 
'iš tėvų, išvyko į New Yorką, 
Washingtoną ir ilgesnį laiką 
viešės Floridoje. Vestuvinės 
vaišės pasibaigė tiktai sekan
čią dieną. Geros sėkmės jau
najai porai!
PAVYZDINGI TAUTIEČIAI

S. S’. Marie kolonijos tau
tiečiai L. Bielskis ir VI. Bu
kauskas prisiuntė 5 dol. ir pa
siūlė redakcijai apsimokėti pre 
numeratą kuriam nors lietuviui 
tarnaujančiam kokiam legio
ne. Red., dėkodama tautie
čiams už gražią auką, labai ge 
ram tikslui, šią paskyrė legio

nieriui p. W. Sapiegai už „N. 
L.“.

Šia proga tenka pastebėti, 
kad daugelis kovojančių Indo 
kinijoje ar tarnaujančių legio 
nuošė (Maroke) prašo spau
dos. Kaikuriems NL laikraš
tis siunčiamas dovanai, bet 
visiems legionieriams siųsti 
nemokamai neįstengiama, — 
todėl tautiečių L. Bielskio ir 
VI. Bukausko iniciatyva la
bai sveikintina ir pastatytina 
pavyzdžiu kitiems tautie
čiams.

NEW CANADIAN SERVI 
CES NAUJOJE VIETOJE
Ontarios neo-kanadiečių pa

tarnavimo sąjunga (New Ca
nadian Services Association of 
Ontario), kuri buvo 71 King 
Street Ąest, persikėlė į 415 Jar 
vis Street (St. Androw‘s Me
morial House), Toronte. Nau 
jieji telef. numeriai yra: Ran 
dolph 5581 ir Randloph 8331. 
Sąjunga ir toliau padės pata
rimais ir visose problemose, ku 
rios iškyla neo-kanadiečiams. 
Tai yra savanoriška organiza* 
cija, kuri turi Ontarijos leidi
mą ir visi patarnavimai yra su 
teikiami nemokamai. Planuo
jama atidaryti anglų kalbos 
kursus motinoms. (CS).

— Susituokė Feliksas Braz 
džius ir Ona Rudytė.
KAJĖJIMAS UŽ ŽMONOS 

SUPJAUSTYMĄ.
Ronaldas Gilevičius, 50 me

tų amžiaus, gyvenantis Toron 
te, Magistrato teismo buvo nu 
baustas 40 dienų kalėjimu. 
Teismo salėje paaiškėjo sekan 
tis faktai, šeštadienį policija 
buvo iškviesta į Euclid Ave
nue, kur rado Juzefą Gilevičie- 
nę paplūdusią kraujuose, sukri 
tusią savo namuose. Nuvežus 
ją į Western ligoninę, gerklė
je gydytojai rado didelę, gilią 
žaizdą. Teisme jos vyras pri
sipažino padaręs tą nusikalsta 
mą darbą. Šeimyniniame nuo 
monių skirtumo įkarštyje jis 
supjaustė savo žmonos gerklę 
sulūžusio indo šuke. Nuteista 
sis nebuvo atstovaujamas nei 
lietuvio vertėjo, nei teisinio 
patarėjo.

Jonas J. Juškaitis.

„NL” ADMINISTRACIJA 
prašo Gerb. Skaitytojus atnau
jinti prenumeratą 1953 metams

Dr. A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St. W.-Toronto 
! priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2-4 pp. ir 
6,30-8 vv. arba pagal susi

tarimą tel. ME 2933

Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybės per- g 
X leidimo ir kitose transakcijose. — Imigracijos, piliety- a 
X bės, paskolų parūpinimo, c yilinės metrikacijos ir kiti X 

reikalai.—Atstovavimas įstaigose. — Dokumentų pa- v 
& tvirtinti vertimai, nuorašai ir fotokopijos.—Visokerio- & 
X pos informacijos.—Lietuvii interesus gina prityrę spe- $ 
v cialistai, studijavę Ameriko ir Europos universitetuose. X 
I UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI, | 

I JONAS J. JUŠKAITIS t 
S 932 Dunda* West, Toronto, Canada. Tel. EM 6-4880.

(
PIRMOJI LIETUVIŲ |

Real Estate įstaiga f
TORONTE. I

NUOSAVYBĖS ARBA BIZNIO PIRKIMO AR PARDA | 
VIMO REIKALAIS, PASKOLŲ GAVIMO, NAMŲ AR | 
BIZNIO APKAINAVIMO IR TEISINGO PATARIMO | 
REIKALAIS KREIPKITĖS Į MŪSŲ ĮSTAIGĄ BE |

OBLIGACIJOS. |

ESU TORONTO MIESTO GYVENTOJAS PER | 
PASKUTINIUS 25 METUS. |

AL GARBENS - Garbenis I
REAL ESATE and BUSINESS BROKER | 

1486 DUNDAS ST. W., TORONTO, Ont. |

Telefonas LO 2738. Vakarais HY 1543. j
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